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 הלועמהו רחבומה לכ סנכוה "לארשי תורפס רצוא, לש הוה קלחה ךות לא
 תנייטצמ איהש ןיב ,השרד לכו הדנא לכ . םידומלתה ינשב רשא הדגאח תוריציבש
 הזיא הברקב תרצוא איהש ןיבו ימואל-ירוטסיה ךרע הל שיש ןיב , יתורפסה הדצמ
 םהיתונומא =, םלועב- תולכתסהה לע אוהש לכ רוא וק הציפמ וא חאנ ירסומ ןויער
 רצוא ךות לא םּונָכְל היואר רדסמה יניעב הבשחנ ,םינומדקה וניתובא לש םהיתועדו
 ומצעל השרח ןכל ,םירוענה ינב דיב םג יוצמ היחי ורפסש ,רדסמה ןוכתהש ךותמ .הז
 . והלבוס הפיה םעטה ןיאש ,והנשמ וא הז רובד הדגא וזיא ךותמ םימעפל טימשהל
 .דאמ תוטעומ ןנה הלאכ תוטמשה םלוא

 והוש ,ארמנה לש תותכסמה רדס יפ לע הז רפסב השענ יתדגאה רמחה רודס
 לש ורדס םג ןכו ("הארמ הפי, ,"בקעי ןיע,) םינומדקה תופוסאה ילעב לש םרדס
 :עב ןעשידגה ןענייז ןיא דומלת עשינאליבאב ךעד,, ורפסב השניוו טסוגוא רוסיפורפה
 לש ותוהממ אלמו ריהב גשומ ןתונ הזכ רדס קרש ,רבוס רדסמה ."ןעלייטדנאטש
 הטרופמו המלש העידי םמצעל תונקהל םיצורה תלעותל . ותינכתו ותכירע. , דומלתה
 תומשו םינינעה .תמישר רפסה ףוסב רדסמה ףרצ ,וילע הנד הדגאהש ,ןינע לכמ
 ינינע בורל חתפמ ללכב שמשל הלוכי תאזה המישרה . ב"אה רדסב 'וכו םישנאה
 . דומלתבש הדגאה

 ןושל קודקד דופי לע תודקונמ ןלוכ ואב הז רפסבש תוימראה תודגאה
 עייתסנ הז ךרוצל . (תילבבה) תיחרומה תימראהו (תיאניתשלפה) תיברעמה תימראה
 וואטסוג ןאפ "שיאמארא ןעשיניטסאלאפ:שידיי סעד .קיטאממארג,, : םירפסב רדסמה

 ןעשינאליבאב סעד עכארפש ןעשיאמארא רעד .ךוברחעל, ,(1905 גיצפייל) "ןאמלאד -
 , שדחה ךורע, + ןאמלאד ,(1910 ןעכנימ) תילוגרמ .ל םקאמ ,רד ןאפ "םדומלת
 לש םהינולמב םג ןכו (1901 טרופקנארפ) "ךוברעטראוו סעשיארבעהיינ שיאמארא
 הפי, ,'השמ ינפ, ,"הדעה ןברק, םישורפה דוסי לע חשענ שורפה -- .יולו טוהאק
 , . י'שר שורפ דוסי לעו .(ימלשוריל) לקנארפ הירכו לש ושורפו "הארמ

 םיליחתמ םידימלתל ארמגה דומלל אובמ שמשל םינווכמ הז רפסבש הכלהה יקרפ
 ןינע לכ תא ריבסהלו שרפל רדפמה ץמאתה וז הרטמל המאתהב . םמצעמ םידמלתמלו
 , תוכירא תצק םימעפל המרג וז הרבסהש יפ לע ףא ,האלמו תטרופמ הרבסה



 .ןכתה , ב

 , ימלשורי דומלת
 ,הדגא

 .םידחא םירבד
 . תימלשוריה ארמגה
 .לארשי ץרא יארומא
 .הדגא

 .םיערוז רדפ
 . תוכרב

 - .תישארב השעמ - .לארשי תלואנ
 תא קלסל יתמיא עדוי ה"בקה -- . דפסה
 - .ותלועפו שיא שיא - . םלועה ןמ םיקידצה
 דחא - . הרומת ול ןיא תמש םכח דימלת
 םידבכמש םוקמל ךל - . האמ דננכ לוקש
 לש ושנע - .הנושמ גהנמ - . ךתוא
 - .תולפת שלש ועבקנ םעט המ - . ןציל
 תולפת - .ותואישנמ לאילטג ןבר תדרוה
 - . ךלמה יאניו חטש ןב ןועמש - .םימכח
 תובושת - .תישארב השעמ לש הרואה
 רחמ השמ לצינ ךיא - . םינימל יאלמש יבר
 הרותה - .יידוהי קוניתב השעמ - . הערפ
 6 . תוצמהו

 .האפ

 ןופרט 'ר לש ומא - . םאו בא דובכ ןכיה דע
 - .ותמאל בא דובכ-.לאעמשי יבר לש ומאו
 -.ינעה ודימלתו יבר - .ןושלה לעבו שחנה
 - .חקדצ ילעב םיינע - .םיאמר םיינע
 ליכשמ והזיא - .םידשה רשו אנינח יבר
 לש ושנע - .ותשקבכ ינעל ןת - .לד לא
 = .רועה דמלמה - . וזמנ שיא םוחנ

9 
 .יאמד

 סחניפ 'ר - .ריאי ןב סחניפ 'ר לש ונותא
 ריאי ןב סחניפ 'ר - .םיינעה ינשו ריאי ןב
 - .ןיעמהו ריאי ןב פחניפ 'ר - . םירבכעהו
 'רו יבר - .ייניג רהנו ריאי ןב םחניפ 'ר
 דיסחהו ריאי ןב סחניפ 'ר - . ריאי ןב סחניפ
 . תוראב רפוחה

28-6 

 . תיעיבש
 'ר - . םלועה תומואו לארשי - . םשה שודק
 .הירבט תא רהטמ יאחוי ןב ןועמש

| 8--96' 
 . תומורת

 .םוניטילקיד תרזג - . הנירהל םירסומ ימ תא

0 
 . תורשעמ

 - .הדנאה ילעב תא רתנקמ אריעז יבר
 1-8 .םהינורתפו תומולח ירבד

 . םיאלכ
 - .אנוה בר תרובק - . אישנה הדוהי 'ר תומ
 - .אלוע תומ - . תומה ךאלמ דימ סונמ ןיא
 05 .ריאמ יבר תומ

 ;ההעומ.ףדפ

 : תבש

 תשא - . לוחבו תבשב הארמב היאר רוסא

 הזוחה - .אביקע 'ר תשאו לאילמג ןבר
 - .םיככוכ הזוחב השעמ דוע - . םיבכוכב
 - . םלועה יאב ולשמנ המל - . אובל דיתעל
 -- .םימש ידיב התימו םיער םיענפ ידיב התימ
 .הדגאה לע יול ןב עשוהי 'ר לש ותעד

1 | 

 ןיבוריע

 - .הניכש ינפ לבקמ ולאכ ובר ינפ לבקמה
 4]-.49  .שדקמה לש יחרזמה רעשה

 .םיחספ
 -.הערפ לש ולוק - .השמ לש ולוק
 |13 . תוסוכ עבראל ןינמ

 .אמוי
 - . ןרחא לש ותתימ - , םיקידצ לש ןתתימ
 = 5% תונליאה - . בהז ינימ העבש - . תיחמק ינב
 .ןהכ לש ותלפת - . שדקמב המלש רצש



 ץ 0 ןכתה

 .הלגמ | ידגבש םיאטחה - .  םירופכה םויב לודנ

 אטחש ימ - .םהילע םירפכמ ויה לודגה ןהכה
 יודוה -- . חחילפ ונממ שקבל ךירצ ורבחל
 ךכ- 4 . םירופכה םוי לש

 .םילקש
 - .אביקע 'ר תונקת - . לארשי לש ויפוא
 - .השמ רישעה ןכיהמ - . םירפוסה תונקת
 תוחולה ויה דציכ -- . השט ירחא וטיבה המל

 תוחתפמה - . תוחולה לש בתכה - . םיבותכ
 8 .שדקמה תיב לש

 . הש
 שדקמה ילכ - , ןוננה ילכ - . סונָירְט תרזג
 58-84 6 : ורבשנש

 .הנשה שאר
 - .םינשל הנשה שאר ירשתב דחאש ןינמ |

 המואכ המוא זיא - .םישדחה תומש
 - .קלמעב המחלמה - .םימשהח יאלפמ--,תאזה
 תואב תורזג הרותה תא םיבזוע לארשישכ
 . הרותה ןתמ םויו ןידה םוי - . םהילע

, 9--55 

 . הציב
 .ידנ - .יאמשו ללה לש תקולחמה ירבדמ
 59-00 . סלוקמ

 : + תינעת

 - .ץקה -- . הניכשה תולגו לארשי  תולנ
 -- .הנענו םימשג לע ללפתהש רמחב השעמ
 םימשג לע ללפתהש דחא דיפהב השעמ
 אלא םילבקתמ הלפתו םוצ ןיא - .הנענו
 לע הלפת -- . םיפא ךרא - .הבושת ךותמ
 םהרבא תלפת - .באב העשתב הלואגה
 תותכ עברא - . לארשי תודיתע - .וניבא

 אוה ךורב שודקה - .םירצמ יאצוי לש
 תוכזב -- . רונקנ .םוי - . לארשיב ומש ףתש
 םימשגה המ תוכזב - .םידרוי םימשגה ימ
 - : םירצענ םימשגה המ ליבשב - . םידרוו

 רב אדא לש ויתוקדצ - . לנעמה ינוח תנש

 אבכוכ רב - .תוהולה רובש - .הוחא

 ןברוח - .אככוכ רב תורובג - .. חישמה
 --.רתיב יגורה - . תוקוניתה חבטמ - . רתיב
 - .הירכז לש ומד - .רתיב הברח המל
 | -60--ז5 . רבדמ יתמ

 םתנקתל םיכומפ -- . רתסאו יכדרמ תנקת
 םירפסה -- .םיבותכבו םיאיבנב , הרותב
 -.םיאנ תונושל העברא - : לטבהל םידיתעה
 םימכחה ושעש םייונשה - .הרותה ימוגרת
 םלועה המ לע -  .ינויה הרותה םוגרתב
 תונקת - .הלודגח תסנכ ישנא - .דמוע
 75 -9 . ארזעו השמ

 + הגינה

 םלועה -  .הריציה ילוגלג - . םינשמו םירפוס
 - .הער תוברתל אצי רחא - . חור לע דמוע

 ןב עשילא ךפהנ ךיא - .ריאמ יברו רחא
 ויתונב - . רחא לש ותתימ - . רחאל היובא

 --."תיייב,ב םלועה ארבנ המ ינפמ - ,רחא לש

 המ - . תומלוע ינש וארבנ תויתוא יתשב

 - .סכומה ןבו דיסחה - .הלחת ארבנ
 . תופשכמה תא חטש ןב ןועמש רעב ךיא

= 89--79 
 . ןמק רעומ

 -.ףוגחו המשנה - . אשעלא רבו ארפק רב
 90-11 .םשה תללק

 ,םישנ הדס

 . הטוס

 - . ותשאל שיא ןיב םולש ריאמ 'ר איבה ךיא
 היה יתמיא - .םורע עשרו הטוש דימח
 9-5 .רימשה - .בויא

 . תובותכ

 .ילילנה יפוי 'ר לש ותשורגב השעמ

00( 
 ..םירדנ

 רבדב תקולחמ - .ריזנהו קידצה ןועמש
 96 -7 .ל"וחב הנשה רובע
 ומ

 -.םימכח ינפל אביקע יבר לש ושימשת תלחת
 8 . ןושארה םדא ארבנ ןכיהמ

 . ןישודק
 םאהש םירבדה - .םינומדקה ןינקה יכרד

 - .ויבאל בייח ןבהש םירבדהו ונבל הכוז
 | .םיעקומה לואש ינב -- .םינועבגה תוירזכא

11 



 ןכתה 1

 .ןיקיזנ רדס
 .אעיצמ אבב

 ך ינודקמה רדנפכלא - .םידוהיה יהלא ךורב
 '-%)3 .איצק ךלמו

 .ארתב אבב

 1-68 . ןיידה ןתנוי 'ר

 .ןירדהנס

 'רו שיקל שיר - .ידיחי ןד ה"בקה ןיא
 'ך - .ותדיריב המלש - .אישנה הדוהי
 - .הפשכמהו עשוהי 'ר - .ןימהו עשוהי

 יקרפ
 +. תוכרב

 עמש תאירק - . תיברע לש עמש תאירק
 ילב םלועה ןמ האנה רופא - . תירחש לש

 ]9 . תכרב

 ".חאפ

 ןירתומ םדא לכ יתמיאמ -- . האפ ןתמ תוכלה
 6 . םיינע תונתמב

 .תיעיבש

 םירבד וזיא - . תיעיבשל תוצרא שלש
 1%56---130 - םהישועמ החונ םימכה חורש

 :םיחפפ

 1-8 . ץטח רועב
 .אמוי

 139--136 = + םירופכה םוי יריעש ינש

 איבנ והזיא -- . םיניע תזיחאו םיפשכ השעמ

 1-1 קש
 . תועובש

 119 .העובש לש השנע

 הר םהובק

 - :ימור הדסונ ךיא - . םדנלק ןיקתה ימ
 .םילודג םימכח תוטב ועריאש תוערואמה

16 
 . תוירוה

 דומלת לעב - .הקדצ יאבגו הדוהי אבא
 .פ"עבש הרותהו ארקמה - .הדנא לעבו

1-5 

 .הכלה
 . ןיטג

 תריכמ רופא - .םיה תנידממ טנ תאבה יניד
 תויבג יגיד - . ץראל ץוחל וא יונל דבע

 1936--4 כ

 | .אמק אבב
 יניד - .םיברה תושרב ילכ חינמה יניד
 | -0 . הלזג תשורו

 .אעיצמ אבב

 150--159 . תיברת יהוזיאו ךשנ והזיא

 .ןירדהנס
 . תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב המ

 159--ג 4

 ,ילבב דומלת
 .הדנא

 . תילבבה ארמגה
 . לבב יארומא

 . תוכרכ
 הניכשה (ב - .הלילב נאוש ה"בקה (א

 - .דוד לש ורונכ (ג - . תוברחה ןיב תמהנמ

- 

 ףועמ (ה - .םהירבדל גייפ ושע םימכחה (ד ]
 החכ . בוט רציו ערה רצי (ו -- . םיכאלטה

 הרותו בתכבש הרות (ז - . עמש תאירק לש

 םירוסי (ח - .יניפמ השטל ונתינ הפ לעבש
 שלש (ם - .םדא לש ויתונוע םיקרממ

 ירי לע לארשיל ה"בקה ןתנ תובוט תונתמ



 ןכתה ,

 השעמ (אי - . םירוסי םיביכח (י -- .םירוס+
 וסנכנש םינש (בי - . וניי ץימחהש אנוה ברב
 ותלפת ןיא (גי -- . ורבחל דחא ןיתמי ללפתהל
 - . תסנכה תיבב אלא תעמשנ יםדא לש-

 תיבב הלפת .ה"בקה לש  ןילפת (דו
 - .הלפתל. םוקט תעיבק (וט - .תסנכה
 ןויכ (י - .תונוש תוצמ לש ןרכש (זט.

 -,םורככ תונתשמ וינפ תוירבל םדא ךרצנש
 -.םולש תכרב לש הכרע (טי -.םימש ארי (חי

 ןיצרמ ןיא (אכ - .ה''בקה לש ותלפת (ב
 ובלב תודרמ (בכ - .וסעכ תעשב םדאל

 ןתנש םירבד השלש (נכ - .םדא לש
 הכז השלש רכשב (דכ - . לארשיל ה'"בקה
 ותיבב הער תוברת (הכ - .השלשל השמ\

 הרות לש השומש לודג (וכ - .םדא לש

 --.תטנכה תיבב הלפת (זכ - . הדומלמ רתוי
 םינייוצמה םירעש (טכ - . "אוצמ תעל,, (חכ

 םוקמב םדא רודי םלועל ,(ל - .הכלהב
 -.םימש ארימ רתוי ועינימ הנהנה לודנ , ובר

 - .םיאטה ומתי (בל - .םירצמ ללש (אל

 תוכזב הלותה לכ (דל - .דוד תריש (נל-
 השאה (הל -- .םירחא תוכזב ול םילות וטצע
 תשקב וול - . שיאה ןמ רתוי םיהרואב תרכמ
 ינפמ השובה (זל - .ורבח לע םימחר

 רוסא (טל - . םהרבאו םרבא (חל - . אטהחה

 הניש (מ - .הלפתה ינפל ורבחל םולש תתל

 יטנתפ (במ . םימכח תולפת (אמ - . םולח ילב
 -.םתדירפ תעשב םימכח תוכרב (גמ--.םימכח
 - .תמה תיולה (הט - .בל יריבא (דמ

 הארש םירבדה (זמ - . תורפסט תוחור (ומ

 רוסא (חמ - . תורבקה תיבב לאומש עמשו

 -.ןידה קודצ (טס -- . תמש ח"ת תוננב רפסלי
 - .איוש יזוז האמ עברא ןותט ןותט (נ

 'רו רזעילא 'ר ירבד (בנ - . ברה דובכ (אג
 הנומש תלפת רודס (גנ - . םתומ ינפל ןנחוי
 השט (הנ - .הנה תלפת (דנ - .חרשע
 לש ותלפת (ונ - .הלעמ יפלכ םירבד חיטה
 ארוט (חנ - .הלפת הלודג (זנ - .השמ

 ידיב לכה (טנ - .םיטש ארוטו םדו רשב
 ךיראמ (כ - .םיטש תארימ ץוח םיטש
 'ר לש ותלפת חכ (אס - .חלפתב רצקמז

 - .האובנה ידועי (בס - .אמוד ןב אנינ%

 םירטאמ (רס - .םימש יקסעו הטנרפ יקסע (נס

/ 
 + יאננ םירבד השש (הס - .יבר לש םינוש
 | = + ץראה םע והזיא (וס - . םכח .דיטלתל
 -- . לארשיל םיסנ םהב ושענש תומוקכמ יזס
 השלש (טפ - .תודוהל םיכירצ העברא (חס
 סנרפ םידימעמ ןיא (ע -. םימחרל םיכירצ
 ירבד (אע - .רובצב םיכלמנ :םא אלא
 -.םילשוריבש תומולח ירתופ (בע - .תומולח
 םכוכ (דע - :םנברוחב םיקידצ לש םהיתב (גע
 םימערה וע - . המדאה שער (הע - . טיבשה
 - .ןקזה ללה לש ונוחטב (זע - . תשקהו
 הבוטל םיטשה ןמ םישועש המ לכ (חע

 וצעוי תוילכ יתש .ערה רצי (טע - .אוה
 - םינוש םירבא לש םדיקפת (פ - .םדאבש
 - .םיעשרה תאו םיקידצה תא טפוש ימ (אפ
 תא בוהאל םדאה ךירצ המכ דע (בפ

 - .אביקע יבר לש ותתימ (גפ - .םיהלאה
 ןיבו לארשי ץרא יטכח ןיב תקולחמ (דפ
 - . הרותה דובכב השרד (הפ - . לבב ימכא
 - .םימכח ידיטלת םיחראמה דובכב השרד (ופ
 ךל תכרב (חפ - .םירה רקועו יניס (זפ
 155-- 9 . םולשל ךלו םולשב

 .דעומ רדס

 .תבש

 לש הליכאה ןטז (ב - .ותמאל תמא ןיד (א
 הבוט הנתמ תבש (ג - .םינוש םדא ינב
 ןיב האנק םדא ליטי לא (דר - .לארשיל
 ימ (ו - .תבשב הלוח רוקב (ה - .םיגבה

 ינפלש תוערואס (ז - . תינעת תלגמ בתכ
 לש ותתימ (ט - . הכוגח םנ (ח - .ןברוחה
 - .השמ יטיב היהש שחת (י - .דוד
 - .תלהק הרפס זונגל םיטכח ושקב (אי
 ןוא (גי - .זוננל ושקב ילשמ רפס ףא (בי
 לש ותונתונע (די - .שטשה תחת שרדח לכ
 - .ןתונעה ללחו ןדפקה יאטש (וט - . ללה
 שקבי םלועל (זי - . הברה עשרת לא (זט
 הטונה הלוח (חי - . הלחי אלש םיטזור םרא
 תולבנ .ןוע טי - . תודותהל ךירצ תוטל
 - .ןבר תיב לש  תוקונית (כ - .הפח
 יונש (בכ - . יאחוי ןב ןועטש 'ר תולילע (אכ
 תאצל ורסא הפ ינפמ (גכ - . תישארב ירדס
 | לדימלת (רכ - .תבשב רטופטא לרנסב
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 םימגתפ (הכ - .הכלהב םידדחתמה םימכח
 ןובשח (וכ - , שיקל ןב ןועמש 'ר לש םינוש
 ארב אל היבקה (זכ - .תולזמו תופוקת
 - . תומיא שמח ;חכ - . הלטבל דחא רבד
 -.תישארב ישעמ םע ה"בקה הנתה יאנת (טכ
 - .עמשנה השענ לש םירתכה ינש (ל

 - .חופתל לארשי ולשמנ המל (אל

 ורובד (גל - .םיבלוע םניאו םיבלענה (בל

 = .ינס רה לע אוה ךורב שודקה לש
 ךלה ןטשה (הל - .תרשה יכאלמו השמ (דל
 תא העטה ןטשה (ול - . הרותה תא שפחל
 - .הרוש הניכשה .ימ לע (זל - .לארשו
 תומ לע לבא (טל - .ביאה תויתוא (חל
 לכ היבקה קסוע המב (מ - .רשכ םדא
 ןבר (במ - . םכח דימלת והזיא (אמ - .םויה
 שלש (גמ - . בויא רפס םוגרת זנג לאילמג
 - .תבש גנוע (דמ - .תבש לש תודועס

 - .יסוי 'ר לש ויכרדו ובל תולאשמ (המ
 לש ורכש (זמ - .תבש ריקומ ףכוי (ומ
 - .תבש לש ןילבת (חמ - .תבש דובכ
 ינש (נ - .תבש ברעב "ולכיו, תלפת (טמ
 - .תבש ברעב םדאל םיולמ םיכאלמ

 יוה (בנ - ,םילשורי הברח המ ליבשב (אנ
 עשילא (גנ - .תוכז ףכל םדא לכ תא ןד
 - . םיעשר םיטפוש (דנ - .םיפנכ לעב

 םירתומה םירבדה (ונ - .היבשויו לבב (הנ
 יחה (חנ - .םלועב רזוח לגלג (זנ - .תבשב
 -- . ץראה ימעו םימכח ידימלת (טנ - . תמהו
 םוי בוש (אפ - .םדא לש ותתימ רחאל (ם
 19 . ךתתימ ינפל דחא

 . ןיבוריע
 ותופירח (ב - .ריאס יבר :לש ותונמוא (א
 תיב ןיבש תקולחמה יג - .ריאמ 'ר לש
 וחבש תצקמ םירמוא (ד -- .ללה תיבו יאמש =

 םיאבה תונוזמה םירורט -,וינפב םדא לש

 - .ברחנ וניאש תיב(ה -  .םדאה 'רימ -
 ירבדו הרות ירבד 0ז --- לארשי יעשופ +ו
 - .םירופאה תיבב אביקע 'ר (ח - .םירפופ
 - .ה"בקה ינפל לאושי' תפנכ ירבד (₪
 םיריבעמה םירבד (אי. -- .. הרותה שרדמ (י
 םינושארה (בי -  .ותעד לע םדאה תא

 ינבו הדוהי ינב = ןושל (גי - . םינורחאהו
 :וחצנ תקוניתו :קונית ,השא+די - . לילגח =

 ןנתה

 . תתמכח (וט - , היננח ןב עשוהי 'ר תא
 ימגנתפמ (זט - . ריאט 'ר תשא הירורב לש

 לכל אפרמ הרותה (זי - .לאומש לש

 -= . ודומלת םייקתמ ימ דיב (חי - . הלחמ

 דציכ (כ -- .הרות ירבד ולשמנ המל טי

 רמטב (אכ - .חפ לעבש הרותה רדס

 :המב (נכ - . ןייה חבש (בכ - . הרותה אצמת

 ילש וייח (דכ - .וניבא םהרבא לש וערז רכנ
 2921 . םייח םניא ימ

 . םיחספ
 - ."ארית ךיהלא 'ה תא, (ב - . םילגר ילוע וא
 - .ותדועט הברמה חית לש ופוס (ג

 רמע (ה - .ח"ת תב םדא אשי םלועל (ד
 תישע (ז - . ןואפקו תורקי רוא (ו - . ץראה
 - .םיבוט םימיו תותבש יברעב הכאלמ
 -.חמשל אלשו המשל הרותה דומל (ח

 םירבדה (י - .הכרב ןמיט ןהב ןיאש תועמ (ט

 -.םדאה ןמ םיסוכמה םירבדה .ש"עב וארבנש

 דדובכ םש | ךורב, םירמוא המ  ינפמ (אי
 עברא וני -,עורז ילעב םינהכ (בי--."ותוכלמ
 - . סעכו תוריהי (די - . הרזעה החוצ תוחוצ
 םירכדה (זט - . לבבל לארשי ולגה המל (וט
 תאו ונב עשוהי 'ר תא אביקע 'ר הוצש

 ת"בקה השלש (זי - .יחוי ןב ןועמש 'ר

 . .םייח םניא םהייח השלש (חי - . םאנוש

 .הז תא הז םיאנוש השלשו םיבהוא השלש
 תדמ (טי - .ןתלבוס תעדה ןיא השלש
 'פבש תוחבשתהו תורישה (כ - . תוקפתפהה

 ןושל (בכ -.םדא לש ויתונוזמ (אכ - .םילהת
 - .""םלועל 'ה תמאו, רמא ימ (גכ - . ערה
 .ןכיהל (הכ - .חישמל ןורוד איבי ימ (דכ
 .- .םירצממ לארשי ואיבהש ףסכה לגלגתנ

 . אובל דיתעל םיקידצה תדועס (וכ |
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 - .קידצה לש ותלודנ 0 - .רשועמ
 .םיעייסמ רהטיל אב ,ול םיחתופ אמטיל אב (ד
 ןועמשו  ןודקומ םורדנסכלא (ה - . ותוא
 - .תבש החוד שפנ חוקפ (ו - .קידצה
 .תא םימסרפמ (ח - .הבושת הלודג וז

 ]1 םיפנחה

 יללה (ב - .המח לגלג לוק .זורכ יניבג (א |
 < םוסרח ןב רזעלאו ינועמ הרותה תא םייק



 / ו
 - : רובצה ןמ םדא שרפי לא (זט -- . םלועה ( . הכוס |

 אל רזעילא 'ר (ב - .םיקידצ לש םתלפת (א
 תחיש (ג - .ובר יפמ עמש אלש רבד רמא
 'ר לש ויגהנמ .םימכח ידימלת לש ןילוח
 ללה לש וידימלת (ד - .יאכז ןכ ןנחוי

 םיהלא 01 = . הכוס תוצמ רודה (ה - .ןקזה =
 םיחוד הברעו בלול ז - .הלועב לזג אנוש
 - .הברע תוצמ לש האצומ. . תבשה תא
 ףיסומ ה"בקה (ט - . םיטעומה הילע ינב וח
 - .םידפח תולימגו הקדצ (י - . םכחל המכח

 חישמ (בי - ,אבל דיתעל םיקידצו םיעשר (אי

 דננכ (די - . םדא לש ורצי ני - . דוד ןב
 םירמ (וט - . תולעמה יריש תא דוד רמא ימ

 0 + הגלב תב

 . הציב
 - . בוט םויב ותשרד יעמושו רזעילא 'ר (א

 םיבוצק םדא לש ויתונוזמ (ג-.שיוי תחמש (ב

 לש הריתי המשנ (ד - .הנשה שארמ ול

 . תומואבש םיזע לארשי (ה - . תבש |
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 .הנשה שאר
 לש וניד (ב - .לבויב םידבעה רורחש (א

 םיחתפנ םירפס השלש (ג .הנשה שארב םדא

 םויל ןח תותכ שלש (ד - .הנשה שארב
 ה"בקה (ו - . דסח יפלכ היטה (ה - .ןידה
 --.הבושת הלודג (ז-.הלפת רדס השמל הארה

 הנומשו םירשעה םויו ירשתב ישילשה םוי (ח

 הניכש העפנ תועסמ הרשע (ט - .רדאב
 ןיא המ ינפמ (י - . ןירדהנס התלג םדננכו
 ללַּפ- 978 .הנשה שארב ללה םירמוא

 + תינעת

 - .ה"בקה לש ודיב תוחתפמ השלש (א
 ח"ת (ג - . תוחורל לארשי ולשמנ המל (ב
 - .ה''בקהו לארשי תסנכ (ד -- . רבעתמה
 םילשורי (ו -- .לאוי ימיב השענש סנה (ה
 - .תמ אל וניבא בקעי [ - .הלעמ לש
 - .הרות ירבדו ח"ת (ט - . םימשגה םוי (ח

 המ (אי - .םירצענ םימשנה המט ליבשב (י

 - .וילע השק ודומלתש דימלת השעי
 המב (גי - . םימשג םידרוי יט ליבשב (בי

 םלועה .התוש ןיאמ (די - . היוצמ הכרבה
 לכל הלחת הארבנ לארשי ץרא (וט - .ולכ

 . ןטק רעומ

 םשנע (חי - . אטוח ארקנ תינעתב בשויה (זי
 ברהשמ (טי - .םיקידצו םיעשר לש םרכשו

 ןומידקנ (כ - .םימשגה וקמטצנ שדקמה תיב
 - .זראהו הנקה (אכ - .ןוירוג ןב

 שיא םוחנ (גכ - . הנקכ ךר םדא אחי (בכ
 = :ומוקמ תא דבכמ םדאה (דכ - .וזמנ
 = . אבחנה ןינח (וכ - .םתעב םימשג (הכ
 שיא רזעילא(חכ - . תרקוי ןמ יסוי 'ר (זכ
 - .אפוד ןב אנינח 'ר (טכ - .אתותרב
 רזעילא 'ר .(אל - . תדפ ןב רזעלא 'ר (ל
 ינב (גל - . ןטקה לאומש (בל - . אביקע 'רו
 ןבר (דל - .יתצותנה ימלס ינבו ילע יבנוג
 2-1 . ןומגההו לאילמג

 .הלגמ
 ירטיכ (ב -  .םיאיבנהו הרותה םונרת (א
 הרגתת לא .תאצמ תעני ג - .םילשוריו
 - .יימור לש לודנ ךרכ (ד - .חילצמ עשרב
 חולשל ושקב שרתו ןתנב ו - .רתסא (ה
 האופר םידקמ ה"בקה ז - .ךלמב די
 = .ןמה לש ותנטשו ירבד (ח - .הכמל
 -- תחא העדל ונוכתנ ןמהו שורושחא (ט

 .המוא (או - . השמ תדלוה לע םירמ תאובנ
 - .םיבכוכל הלושמו רפעל הלושמ וז
 תחמש וני-.םיגויבאל תונתמו תונמ חולשמ (בי
 9014907 + םימי תוכירא (די - .םירופ

 הניק ירבד (ב - .אנוה בר לש ותתימ (א

 תמ לע תוכבל רופא (ג - . םימכח תתימ לע

 9-1 ו

 . הגיגח

 המ לע (ָב - .יביב ברו תומה ךאלמ (א
 דבועל קידצ ןיב המ (ג - .הכוב ה"בקה
 - .לארשיל תוינע האי (ד - .םיהלא

 םויב וארבג םירבד הרשע . ןושארה םדא (ה

 - .םלועה ארבנ םירבד הרשעב ו - . ןושאר
 תשעמ יט - . אשנו םר לא (ח - . םיעיקרה (ז

 ןכיהמ (י - . תישארב השעמו הבכרמ

 הרשע הנומש (אי - .תרשה יכאלמ םיארבנ
 רחא (בי - . לארשי תא היעשי ללקש תוללק

 .םדא יינבו םידש וגי - . תועיטנב ץצק
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 .םישנ רדפ
 ו

 רסח המ (ב - + אביקע 'ר לש וידימלת (א
 המדא תדובע (ג - .השא ול ןיאש םדא
 - .הבוט השאו הער השא (ד -- .רחסמו
 רמאל הוצמ 0 - .היברו הירפ תוצמ (ה
 . ףוס םהל ןיאש םימ וז - .ורמוא םשב רבד

 9-1 וו 90 7

 - .ןונה וניאש רבד םדא עמשי לא (א
 םיררושמ דציכ (1 - .םילבא םוחנת (ב
 - . םינבה ךונחו הקדצ (ד - . הלכה ינפל
 --. ןוירוג ןב ןומידקנ תב וו - . אביקע יבר (ה
 - .תומה ךאלמ (ח - .הקדצ ישעמ וז
 -.לארשי ץרא תבח וי - . יבר לש ותריטפ ט

 2 יר

 957 -34] - - לארשי ץרא תוכרב ואי

 תואצות (ב - . אובל דיתעל םנהוג ןיא (א
 רוקב (ד - .רקש תעובש (ג - . סעבה
 דטל (ו - . וינעב אביקע 'ר (ה - .םילוח
 ורהזה יח - . תיכולכל (ז - . הבהאמ הרות
 ו-0 . םיינע ינבב

 . ןיטג
 - .ותיב ךותב המיא םדא ליטי לא 8
 - .םגהינ לש ונידמ לוצינ הקרצ השועה '(ב
 תנידמ ןברוח (ד - .העובש לש החכ יג
 ךלמה (ו - . םימכח לש םחבש (ה - .םידוהיה
 546----360 - םידשה ךלמ יאדמשאו המלש

 .המוס

 -- .הדש ידלי (ב - . הונעו חורה תוסג (א
 ויתודמב קבדה(ד - .השמ לש ורבק ג
 - .הוצמהו הרותה (ה -  .ה"בקה לש

 תעובש (ז - . םישורפ לש םינימ העבש (ו
 . םיה לע לארשי (ח - . ףסוי תעובשו הערפ

--606 
 . ןישוד>

 תא םיעצור המל - . ודבעל ןודאה תבוח (א
 םיפתוש השלש (ב - . תלדבו ונזאב דבעה

 - .ותומבו וןייחב בא דובכ(ג - ,םדאב
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 זו לשל

 . תיִמלשּוריה ארמגה

 ינבד ארמג,ה וא לארשי ץרא לש דומלתה :ןוכנ רתוי וא , תימלשוריה ארמנה
 . לארשי ץרא יארומא לש םהילופלפו םהיתורבסה ,םהיתורמימ תא תללוכ ,"אָבְרְעַמ
 יעגונבש העשב םלוא .הנשמה לע ימלשוריה דומלתה םג דסוימ ןכ ילבבה דומלתכ
 רמוח תא םירדסמהו םיפנכמה ויה אניברו ישא בר יכ ,ונל עודי ילבבה דומלתהל
 ייבגל הנה ,רועש ןיאל םיתעה תוברב רבצנו םרענש ,לבב יארומא לש הארוהה
 המודק הרוסמ ירבד יפל . ןהב אצויכ תונמאנ תועידי ונל תורסח ימלשוריה דומלתה
 ןינעב תושדחה תוריקחה . (חפנה ןב) אָתַּפנ רב ןנחוי יבר דיב הזה דומלתה רדסנ
 םידוהיה ימי ירבד) ץיֶרג תעדל .תאזה הרוסמה לש ּהָמַמִאַּב קפס קדצב וליטה הז
 סונכה םע רשקו סחיב תימלשוריח הפ לעבש הרותה סונכ אצמנ (984 ףד יעיבר ךרכ
 םירדסמהו םיסנכמה םינורחאה םיארומאה ויה לבבבש םשכ .תילבבה ארמגה לש רודסהו
 לכב חנה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .לארשי ץראב םג רבדה היה ןכ דומלתה לש םייתמאה
 תובישיב רבצנש ,הארוהה רמוח לש רודסהו תרקבהש , הוב קפקפל רשפא יא ןפוא
 .דובאל וכלי ןפ הנכסה התיה הבורקשכ ,ןמזה ותואמ םדוק אל וליחתה ,לארשי ץראבש
 הו לודלדב .לארשי ץראב עדמה ייח לש הדיריהו לודלדה בקעב האב תאוה הנכסה
 לע הברה םילושכמ וחנוה ןיִטְנטְסֶנוק רסיקה לש ונוטלש ןמזב דוע .ינידמח בצמה בפה
 ימיב רתוי דוע ערוה םירבדה בצמ ,םידוחיה תרה ירקוח לש הארוהה תדובע ךרד
 הרמב םידוחיה לע וקיעה הזח לשומה לש ויתורזג .ּויִצְנטְסִנוק רסיקה לש ונוטלש
 םדוק דוע , לבבל דונלו לארשי ץרא תא בוועל ורחב םהמ םיבר יכ דע ,ךכ לכ הבורמ
 ורוד ינב םג ןכבו אישנה הדוהי יבר לש וידימלת םהינש ויהש ,לאומשו בר ועטנ ןכל

 אלו הכלהה רקחב םירחא םיניוצמ םימכח ושע ןכו ואר םהמ .הכלהב הז תא הז םש םידדחמו
 יארומא ןיבו לארשי ץרא יארומא ןיב הרומג תורחתה הליחתה הנחו םיבר םימי ורבע

 לארשי ץרא ימכח לש האנקהו האנשה תדמ .וללה לש םהיתוירוהב וריכה אל וללח .לבב |
 יפוד ירבדב םחיר תא שיאבהלו לבבבש םהירבח ךרע תא ליפשהל ולדתשהש ,ךכ ידיל העיגה
 הכושח הבורעת רותב םירייצמ ויה םהלש הארוהה ךרד תא .םהב םיליטמ ויהש םינוש
 ןירדהנס) ןנחוי 'ר תחא םעפ לאש "? לבב יאמ, .דומלתו הנשמ ,ארקמ לש הלבלובמו
 - לבב לש .הדומלת לעו ."דומלתב הלולב ,הנשמב הלולב ,ארקמב הלולב,  .(א ,ךכ
 דוע .(ו ,ג הכיא) "םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב,, : (םש) ארקמה תא הימרי 'ך ארק

 לארשי ץרא ינבש העשב ,הול הז םישק םה םדומל תעשבש ,לבב ינבב הרס ונתנ
 הז םיחונ, ,םש רמאנ ,"לארשי ץראבש םימכח ידימלת, .ויחאב שיא דובכ םיגהונ |

 םילבבה לש םהישובלמ םג ."הכלהב הול הז ןירירמ לבבבש םימכח ידימלתו ,הכלהב הול
 םילדבנ) = "? םיניוצמ לבבבש םימכח ידימלת המ ינפמ, .םחור תרומ וררוע
 םימכחל ."הרות ינב םניאש יפל, .(א ,המק תבש) אנינח 'ר לאוש (םהישובלמב
 רבד, . ךרע לכ ונתנ אל םהיתורמאלו דובכ תלקהב וסחייתה ייבאו אברכ םיבושח
 .."אברו ייבאד תויוה ןטק רבדו הבכרמ השעמ,,(א ,חכ הכוס) רחא םוקמב רמאנ "לודנ
 ותוא .לבבבש םהירבח לע ןורתי שדקה ץרא יארומאל םהל היח תוניחב המכב םנמא



 תימלשוריה ארמגה ז

 ודיב רשאו וילע ארקנ אישנ דובכה םש רשא ,דח א גיהנמ דמע םשארבש ,דבלב רבדה
 .םייתדה םייחה לש תודחאה םויקל וכרע היה טעמ אל ,דחאכ יתדהו ינולחה ןוטלשה אצמנ
 ויה וירבדו הרותה רתכב רתכומ יהיו תיזגה תכשלבש ןירדהנסה שרוי היה אישנה
 שיר םשב ארקנ לבבבש םימכחה שאר םלוא .םהל םיעמשנ ויה לכהו ,קוחל
 שמשמ היה אל אוהש אלא דוע אלו ."אישנ, דובכה ראותב אלו (הלונה שאר אָתּולְג
 חכמ הפי ןחכ היח אל ויתוירוה יכ ,הלוגה ינב לש םייתדה םייחל ידיחי זכרמ םג
 , הנוילע הנהנה ילבב ינבל אופא הרסחש ךותמו . רחא שרדמ תיב שאר לש ויתוירוה
 היה דוחיב . הכובמו הצע-ןדבא ידיל םימעפל ואב ךכיפל ,הערכהה טפשמ הל רשא
 גהנתהל םא ,ויה םיקפקופמ .הזב הכורכה םידעומה תעיבקו הנשה חול ןינע םדיב ףפור
 ,םצרא ינב םימכחה תועיבק יפ לע וא ,השודקח ץראה ימכח לש םהיתועיבק יפ לע
 תאז , "ארמגל ארמגמ :שרופה,, :ןנחוי 'ר םשב רמאנש ,רמאמה הז ןודינב אוה ןיוצמ
 ץרא ינב לש הארוהה ךרדמ , תרחא הארוה ךרדל וז הארוה ךרדמ שרופה : תרמוא
 . (א ,י הגיגח) "םולש ול ןיא בוש,  ,לבב ינב לש חתואל לארשי

 ** | לש םייעדמה םייחה לא | םיסחייתמ ויה אל לארשי ץרא ינבש המכ דע םפא
 2 יתב ידימלת .לדלדתהו ךולה וכלה םהלש שרדמה יתב הנה ,האנקו ןיע תורצב םילבבה
 ,אעדרהנבש תובישיה , תרפ רהנ תודג לא ורדנו םהירומ תא ובזע הלאה שרדמה
 לארשי ץראבש תובישיה רואמ תא הרהמ דע וכישחה אווחמו אתידבמופ ,ארוס
 -נ"הפסל 350 תנשל ךומסש אלא ,דוע אלו . ןהב התלגתנש הניוצמה חורה-תופירחב
 תוכירצ דולו הירבט | , ירופצבש תויאניתשלפח תובישיהש ,ךכ ידיל םירבדה ועיגה
 | ,רגסהל ויה

 ,הנשמה איה אלח ,ןהל דחא דוסי הלאה תויתורפסה תובצמה יתשש יפ לע ףא
 ןמ ימלשוריה \ דומלתה לפונ לכ םדוק ,יונש תילכת וזמ וז ןה תונוש תאז לכב הנה
 ףיקמ ילבבה דומלתה .ונממ ישימחה קלחכ אלא קיזחמ אוה ןיא יכ ,ופקיהב ילבבה
 ינש .םירדס העברא קר תללוכ תימלשוריה ארמגה רשא תחת ,םירדסה תשש לכ תא
 ארמגב םיאצומ ונא ןיא , הזומ ץוח .ארמג ירסוחמ םנה "תורהט,ו "םישדק, םירדסה
 ארמנה לש הזכ היתועוצקמ לכל הנשמה לש קומעה רקחה השעמ ותוא תימלשוריה
 םי, םשב טושפ הל םיארוק ןכלו "ףוס םהל ןיאש םימ, הנה וז ארמג . תילבבה
 הלאמ רתוי םירורבו םירצק , םיטושפ תימלשוריה ארמגבש םיחוכוה ."דומלתה
 הניא לארשי ץרא יארומא לש םהיתורמא ךותמ תבשנמה חורה םג .. תילבבה ארמגבש
 .לבב יארומא לצא היוצמה ,תישפחה תולכתסהה חור התוא

 ענונב דוחיבו ,םתוללכב ידוהיה םעה לש תוברתה ייח תעידיל עגונב םלוא
 לפונ ימלשוריה דומלתה ןיא ,ונל איצממ אוהש ,תישעמה תדה לע הפקשההל
 .ילבבה ןמ

 ידוהיה םעה יניעב ךכ לכ לודג חיח אל ימלשוריח דומלתה ךרעש יפ לע ףא
 -.לכב ,תדה ינינעב תלקשמלו וקל ול השענ דבל אוח קר רשא ,ילבבה דומלתה ךרעכ
 ואצוהו ורדסנ הומ תוחפ אלו .םינוש םישרפמ ידי לע ראבתנו תובורמ תואצוהב אצי תאז
 ..חכופשה ,ןחה חורבו ןיפיב תוילבבה תודנאה ןמ תולענה ,ולש תודגאה הברה םימעפ
 השענ םיבחרו םילודג םישורפ ףורצב תוימלש\ריה תודגאה לש ןושארה רודסה .ןהילע
 לופוניטנטסנוקב 1587 תנשב רואל אציש ,"הארמ הפי, ורובחב הפי לאומש ידי לע
 . גידינווב 1590 תנשבו

 (השניוו-רטניוו)
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 אְרָשַי ץֶרָא יִאְרְִמִא .לֶארשי ץרא יאְרומא
 ןושאְרֶה רודה 1 |

 ,אָסיִּב ןב אָמַח יבר .1

 .ירופצב ןמז רחאל בשיתנש ,לארשי ץרא םורד דילי ,סֶפֶא יבר 2
 ודימלת היה ,לארשי ץראל לבבמ םימיב אב שיא ותויהב חלע ,אמח רב אָניִנַח יבר 3

 .ירופצב רגו יבר לש
 היה ומש םנש ,ודכנמ לדבהב ארקנ ,ירופצב רג ,רשועב גלפומ היה , יאני יבר 4

 אייח 'ר לש ודימלת היה , (ןקוה) אָבְס יאני :יאולה םשב ,(אריעו יאני) יאני
 ..ןנזחוי יברילש

 ןושארה ; לארשי ץראל לבבמ םהיבא םע דחי ולע ,אייח 'ר ינב , היקזחו הדוהי .5
 .יאני 'ר" לש ונתוח היה

 וידידימ היה , ןתנוי יבר : טושפ דומלתב בור יפ לע ארקנ ,רועלא ןב ןתנוי יבר .6
 יסוי ןב ןועמש יבר לש ודימלת היח אוה ; ירופצב ןכ םג רגו אנינח יבר לש םיבורקה
 . ןמחנ רב לאומש יבר לש והרומו אָיְנוקְל ןב

 והרומ ,אָרְּפִק רב לש ויחא ןב ,הידפ רב הדוהי :היה ואולמב ומש :הֶיָדִּפ רַּב ,7 <
 .יול ןב עשוהי יבר לש

 ; איעשוא יבר :ימלשוריח דומלתב בור יפ לע ארקנ אוהש ומכ וא ,היעשוה יבר .8 =
 רודב יחש ,איעשוא 'ר ארומאה ןמ לדבהב ארקנ ,(? אסיב ןב) אמח לש ונב
 ובר ,אייח 'ר לשו ארפק רב לש םדימלת ! (ןקזח וא לודגה) הָּבַר םשב ,ישילשה
 יבא, היה ולש דובכה ראות ; הירסיקב ןמז רחאלו ירופצב רג ;ןנחוי 'ר לש
 . תוינשמ ףסאמ אוח םג היח ןכ ארפק רבו אייח 'רכ "הנשמה

 הדוחי יבר ארקנ אוה ימלשוריח רומלתב) ישילשה לאילמג ןב ,ינשה הדוהי יבר 9
 יבר : םע תודידי יפוחיב אצמנ ,יבר דכנ ,אישנ ,(איָיִשנ ןֶדְוי יבר וא הָמיִשְנ |

 . אָחְּפנ רב הבישיח שאר םע םגו היעשוה .

 הדגאה תורמא תיברמ .יבר ינבמ דחאל האושנ התיה ותב יאָרְמיִז רּכ יִסוי יבר ,0
 . תדפ ןב רזעלא ידי לע דומלתב ורסמנ ולש

 . ןנחוי יבר ידי לע ורסמנ ויתורמא .קדצוהי ןב ןועמש יבר 1
 תיצחמב םילענ רתויח לארשי ץרא יארומאמ דחא ,דולב רג ,יול ןב עשוהי יבר ,5

 םדימלת : הדנאה עוצקמב אוה ןיוצמ דוחיב , תישילשה האמה לש הנושארה
 יבר לש םבר : ריאי ןב סחנפ יבר לשו חידפ רב הדוהי יבר לש ,ארפק רב לש
 | ,יאליִנַח רב םוחנת יבר לשו יזפ ןב ןועמש

 .ִנָשַה רודה 1

 דוחיב ויח וירומ .ןנחוי 'ר טושפ אוה ליגרה ומש ,(חפנח) אָחּפנ רב ןנחוי יבר 1
 ןועמש 'ר דוחיב ןייטצח וירבח ןיב ; אמח ןב אנינח 'רו היעשוה 'ר ,יאני 'ר
 םג הבש ,ירופצ תבישיב הארוה הרומ הלחתמ היח ןנחוי יבר .שיקל ןב
 וא םישמחכ וכרא הירבטב ותלועפ תונש .הירבטל רבע ןמז רחאלו ,דלונ

- 

 בח
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 , תורטש ןינמל צ"קת תנשב ןנחוי 'ר דלונ ןואג ארירש ירבדל .הנש םיששכ
 .ושרדמ תיבמ ואצומ ימלשוריה דומלתה - 979 תנשב ונייה

 לעב ,שיקל ש"ר וא שיקל שיר ארקהל ליגרה ,שיקל ןב ןועמש יבר 9
 .ול םדוק תמש אלא ,הירבטב רג והמכו ו "יבר לש ותוחא

 .ןנחוי יבר לש וירוענ רבח ,(אָפְליִא םשב ארקנ אוה ילבבה דומלתב) אָפְליִח

 רודה לע שחיתמ אוה ןכלו יול ןב עשוהי 'ר לש  ויתורמא רסמ ,יִרְּדִנסְכְלַא יב .4
 .ןושארה רודה לע אלו םיארומאה לש ינשה

 ץראל לבבמ הלע ,דובכה םש ילב ימלשוריה רומלתב דימת רכזנ ,אָנִהַּכ בב .5
 :ץבוק . שיקל ןב ןועמש 'רו ןנחוי 'ר לש םתרובח ינבמ היה םשש ,לארשי
 סחוימ אוהו רחואמ ןמזמ ואצומ "אנהכ ברד אתקיספ, םשב הנוכמה תושרדה
 ורמאמב הליחתמ ובש הנושארה הרטפהה תשרפש , הז ליבשב קר אנהכ ברל
 אנהכ בר םשב וארקנ לבב יארומא הששמ תוחפ אל .אנהכ רב אבא לש
 .לארשי ץראל השלש ולע םהמו

 לש 8 השענ םשו לארשי ץראל לבבמ הלע אוח םג :ףסוי רב אָיָיָח בר 6
 . הז לש ותגולפ רבכ הברה םימעפ רכזנו ןנחוי 'ר

 םידימלתה דחא ,(הז םשב ארקנ אוה םנש אנתב ופילחהל ןיא) אנינח רב יסוי יבר 7

5 

 = ,דומלתב ועבקנש , תקולחמ ירבד םייוצמ ויה םהיניב םג ! ןנחוי'ר לש םינושארה
 ,ירופצב בשי , אמח רב אנינח יבר לש ונב ,אנינח רב אָמַמ יבר 8

 . יול ןב עשוהי יבר לש ודכנ ,אָשאָיַמ יִּבב ,
 דולב ךכ רחא בשיתה ,אָעְּדְרהְנִמ ואצומ ,אָּבַא ןב ,ייְלְמַש וא) יאלְמש יבר 0

 לילגב ונכשמ תא קיתעה ןמז רחאלו (דול ןב-הֶאְרּול םשב והריכזמ רבכ בר)
 ,אייח רב םוחנת יבר ידי לע ורסמנ ויתועומש .ירופצב יאני 'ר לש ורזוע רותב

 ךיראה ,לבבב םג רצק ןמז בשי | ,(אָּצְבז וא יאָּדְבְז רב (אָּב 'ר וא) אָּבַא יבר ,1
 .הירבטב יסא יברו ימא יבר לש םתרובחב דוע הנמנ יחיו ארוסב אנוה ברמ םימי

 םשב תועטב םימעפל ארקנ אוה ימלשוריח דומלתב רשא ,יאַליִנְח רב םּוחְנִמ יבר 9
 ךייש אוה תצקמבו יול ןב עשוהי יבר לש ויתועומש רסומ היה אוה : יאליע ןב
 .ישילשה רודל רבכ

 .ישיִלָשַה רודה ]1

 רב : ארקנ אוה ימלשוריב םג םימעפלו ילבבה דומלתב) ןמחנ רב לאומש יבר 1
 ; םידבכנ רתויה תודגאה ילעבמ דחא : רועלא ןב ןתנ 'ר לש ודימלת , (ינמחנ
 םימעפ יתש לבא ,לארשי ץראב דלונ אוה . חירבמ ריעב חיה ותלועפ םוקמ
 ךכ רחאו ,םימיל ריעצ דוע ותויהב םש ההש הנושארה םעפב :לבבב היח
 ויתועומש רסומו קהבומה ודימלת . הנשה רובע ןינעב אישנה םעטמ חמש חלשנ
 ,אָּבְלָח יבר היה

 - ,(תפנה) "אַחּפג, יונכב םימעפל הנוכמ אוה ילבבה דומלתב ,ינשה קחצי יבר
 הירסקב .תצקמבו הירבטב תצקמב היה ותלועפ םוקמ  ,ןנחוי 'ר לש ודימלת
 בר םע דוחיב עעורתה םשו לבבפ םג ההש המ ןמו ;(ןמז רחאל הארנכ)

 ו

/ / |, 

- 
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 תובורק םימעפ) םיירופ רתויח הדגאה ילעבמ דחא היה אוה , בקעי רב ןמחנ
 .דאמ בושח היה הכלה לעב רותב םג םלוא ,(יול 'ר םע חכותמ אוה

 ;הירכז יבר לש ונתח ,אנהכ רב אבא לש ודידי  ,ןנחוי 'ר לש ודימלת ,יול יבר 3 .
 רותב םג רכזנ אוה םימעפל : ןיִנָכַשמ עשוהי יבר אוה ישארה ויתועומש לעב |

 , דנה" לע

 ימלשוריח דומלתב : ויבא םש תרכוה ילב תוארקהל ליגרה , תֶרָּפ ןב רזעלא יבר 4
 ' בר לצא חרות דמל ותדלומ ץראב ,לבב דילי היה אוה : "רָזעְל, ארקנ אוה
 היה הצחמו םינש שלש ;ןנחוי 'ר לש וידימלתמ חיה לארשי ץראבו לאומשו
 לש ותומ תנשב תמו הירבטב הבישיה שאר רותב ןנחוי 'ר לש ומוקמ אלממ
 . ףסוי ןב ןימינב יברו ּוחְּבַא יבר םנח םיישארה ויתועומש ילעב .הז

 ןב יסוי 'ר לש ודימלת םג | ,ןנחוי 'ר לש םינורחאה םידימלתה דחא ,וחְּבִא יבר 5
 חכותהו תינויה תוברתבו ןושלב יקב'היה אוח .הירסיקב הבישיה שאר ,אנינח
 | .. םירצונה םע

 ןנחוי 'ר לש םדימלת ,יִמיִא וא יִמיִא םג ארקנ אוה ימלשוריה דומלתב :'ִמַא יבר 6
 הברה םימעפ . הירבטב דאמ בושח הארוה הרומ היה אוה . היעשוה 'ר לשו
 | . ןאיטילקויד רסיקה לש ורוד ינב ויה םהינש :אייח יבר םע דחיב רכזנ אוה

 ,יסא וא ,אסא םג וא יסוי םשב ותורקל ליגר ימלשוריה דומלתה + יִסַא יבר . 4
 היה לארשי ץראבו לאומש לצא הרות דמל םש ! לבב ילועמ חיה אוח ; יסיא
 . ןנחוי 'ר לש ודימלת

 ,האישנ הדוחי 'ר : ארקנ אוה ימלשוריה דומלתב :; ישילשה אישנה הדוחי יבר .8 =
 ודימלת ,הרותב לודג היה אלש ,יעיברה לאילמג לש ונב ,איישנ ןחוי 'ר וא
 . תוקוניתל רפס יתב דסיל יפא יברו ימא יבר ידי תא אלמ אוה . ןנחוי 'ר לש
 . לארשי ץרא תא ןאיטילקויְר רפיקה רקב ונמוב

 וירוענב הלע אוה : אבא רב ןועמש 'ר לש ויחא הארנכ ,אבא רב אייח יבר 9
 . ןנחוי 'ר לש וידימלתמ חיה םשו לארשי ץראל לבבמ

 ילבבה דומלתה ,דובכה ראות ילב ותורקל ליגר ימלשוריה דומלתח) אבא רב ןועמש .0
 'ר לש ויחא היח הארנכו לארשי ץראל לבבמ הלע ,(ןועמש בר :ול ארוק
 לשו אנינח יבר לש םדימלתו אעדרהנב לאומש לש ונתח היה אוה ;ינשה אייח
 ,ןנחוי = יבד

 לבבב ,(תינוי הרוצל ירבעה ומש תרוצ יונשב לארשי ץראב ארקנ ךכ) ןומיִס יבר ,1
 רג ,יול ןב עשוהי 'ר לש ויתוכלה רסומו ודימלת ייפ ןב ןועמש 'ר םשב ארקנ
 רב םוחנת 'ר לש םבר ,אפפ רב אנינח יבר םע םימעפל לפלפמ היה ,םורדב
 , ומשמ תוכלה םימעפל רסומח , היקלחו אייח

 %%/ ונוצר תורמל רשא ,לאקזחי רב הדוהי בר לש ודימלת ,ילבב ,ןושארה אַרָיַעָז יבר ,2
 .יסא ברו ימא בר םע םיבורק םיסוחיב אב אוה םש . לארשי ץראל הלע
 ,יאנח 'רו אָניִבַז רב אבא 'ר ,חימרי 'ר דוחיב םיבשחנ אריעו לש וידימלתל

 םיתעל רקב ,הדוחי בר לשו אנוה בר לש םדימלת ,ילבב ,ינשח אבא יבר 8
 עעורתה םש) הירפיקב הלחתמ ,םש עקתשה ךכ רחאו לארשי ץרא תא תובורק
 .\יפא יברו ימא יבר םע עעורתה םשו) חירבטב ףוסבלו (והבא יבר םִע



 תימלשוריה ארמגה 1

 :תיעשוה לש ונתוח ,אבא רב ינשה אייח לש ודימלת ,קחצי רב לאומש יבר 14
 קהבומ רתויה .ורימלת ; אנוח בר לש ותרובח תבסמב לבבב המ ןמז היה ,ינשה
 .הימרי 'ר לש ויתוכלה רסומו

 'אריעו 'ר םע דחי , "הרותה הנוב, םשב הנוכמ ,(אליא , אעליא :םנ) אָליַח יבר .5
 "יח ,נ"הפסל תיעיברה האמה תלחתב בושח רתויה ןדמלה היה ןושארה
 . יסוי 'ר לשו הנוי 'ר לש ,ןושארה ןיבא 'ר לש םבר היה אוה ; הירבטב

 .רועלא לש םדימלת ,ןקירז 'ר םשב םג ארקנ אוה ימלשוריה דומלתב ,אקָיִרז יבר ,6
 . ןומיס רב הדוהיו הימרי 'ר םע םיבורק םיסוחיב אצמנו ימא יבר לשו תדפ ןב

 החכימס ולבק אל םה ,לבבמ םאצומ רשא םיחא ינש , היננחו (ינשה) היעשוה 7
 לש וידימלת ויה םה :(םימכחה לש םהירבח) ןנֶּבִרּד ןוהרבמ םשב וארקנ ןכלו

 תתורודח : תונעצרה תכאלממ קחודב וסנרפתה םשש ,הירבטב ובשיו ןנחוי 'ר
 .קחצי רב ב לאומש ' ר לש ונתוח היה היעשוה .אלפ תודגאב םמש תא וראפ םיאבה

 .לאעמשי ירד היִרְּב יאָנְי יבר .8

 .יאני 'ר לש ויחא ילוא , לאעמשי רב ןֶּוי יבר :;9

 "ןב ארומאה ןמ לדבהב :אנהכ בר לשו ןנחוי 'ר לש םדימלת , אָיַשאי יבר .0
 ,לצוהב היה ותלועפ םוקמשו הזו םשב אוה םג ארקנש ,ינשה רודה
 . תדפ ןב רועלא 'ר לש ונמו ןב רותב הברח םימעפ ותוא םינייצמ

 הכלה לעב ,אב 'ר : ארקנ אוה ימלשוריה דומלתב ,לָמֶמ רב אָּבַא בר ,1
 "ירו קחצי ןב לאומש 'ר  ,ןושארה אריעז 'ר םע םיבורק םיסוחיב אצמנ , בושח
 .ןיבא רב יסוי יבר ומשמ רמוא ויתוכלה תא !הימרי

 .ןנחוי 'ר לש ודימלת ,יִדיִא רב בקעי יבר ,2

 .יול ןב עשוהי 'ר לש ודימלת ,ןמחנ רב קחצי יבר .3

 .והבא יבר לש ודימלת ,יִביִּב יבר ;4

 "ןרמאנ ויתוכלה ;ןיוצמ הדגא לעב ,ןנחוי 'ר לש ודימלת ,אנהכ רב אבא .יבר 5
 ,הָיכְרב 'ר ידי לע  דוחיב

 "יפ לע ימלשוריח דומלתב ,(ילבבה דומלתב ארקנ אוח ךכ) יִפפ רב אנינח יב 6
 לאומש 'ר לש ודימלת :אָּפַּפ רב אנינח : בור יפ לע םישרדמב ,אנניח :בור
 והבא 'ר םע דחי הרוח ,יזפ ןב ןועמש 'ר םע םימעפל לפלפתמ ,ןמחנ רב
 .תודגאב הברח ראופמ ,לבבב םג המ ןמז החש  ,הירסיקב

 .יעיברה רודה 1(

 "רכוה הז לש ותומ רחא , ןושארח אריעז 'ר לש ורימלת , לבב ידילימ ,הימרי  יבר ,1
 .סבר : אבא רב ינשח אייח 'ר םשמ ,תוכלה רסמ ,הירבט תבישיב הרותה כאל

 = יינשה אריעז 'רו יפוי 'ר לש ,הנוי 'ר לש ,חיקוח 'ר לש

 :תבישיבש םימכחה ידימלת ןיב בושח רבח ,אריעז 'ר לש ודימלת ןכ םג ,יאָנַח יבר .2
 , ינשה קחצי 'ר םשמ תוכלה רסומ ,ןתנוי 'ר יבא ,הירבט



 יז | תימלשוריה ארפנה

 אצמנ ,ומשמ תוכלה ירמוא שארו ןמחנ רב לאומש 'ר לש ודימלת ,וָּלֶח יבר
 . אנוה בר לש ותבישיב לבבב המ ןמו ההש ,ימא 'ר םע םיבורק םיסוחיב

 לשו אנינח רב יסוי 'ר לש םדימלת ,הירבטב בשיתה ןמז רחאל ,דולמ אָחַא יבר .4
 לעב רותב בושח היה אוח .ןיבא רב אנוח בר לש ובר ,אייח רב םוחנת 'ר
 | : הדגא לעב רותב הזמ רתוי דוע לבא , הכלה

 : רוצקב וא (ןוב 'ר וא ןובא 'ר םג ארקנ אוח ימלשורי דומלתב) ןושארה ןיִבַא יבר
 ןמז .רחאל החש םשש ,לבב ידילימ  ,(ילבב דומלתב בור יפ לע ךכ) ןיִבָר
 'רו יסא 'ר :ויח ויתובר .ייבא םע תודידי יפוחיב אצמנ אוה .,םיבר םימי
 הברהב .היכרבו אמח רב סחניפ ,אנוה ,ןָעי :ויה ויתוכלה ירמוא ,אָליַה
 ,ותומ םויב דלונשו ומשכ ארקנ אוה םגש ,ונב ןיבו וניב לידבהל השק תומוקמ

 ,הדנא ירמאמ דוחיב ומייקתנ ונממ .ימא רב לאומש יבר ,6

 : ויה ויתורמא ירסומ .הדגאב דוחיב קסוע היה הארנכ ,קחצי רב אנינח יבר 7

 +: אנוהו הימחנ רב עשוהי

 , אנוהו ןדוי : ויתורמא ירפומ .הדגאב דוחיב קסע ,יול ןב ןימינב יבר 8

 'ר לש ודימלת ,םימדוק םיארומא לש םהיתורמא רסומ רותב רכונ ,ןָעי יבר 9
 .ינשה אִָמ 'ר לש וברו (אב 'ר) ינשה אבא

 ,יאּדְסַח יבר ,10-

 דילי ,הדוהי 'ר : טושפ םג םימעפל ,יזפ ןב ןומיס רב : גו ןומיס רב הדוהי 'ר ,1
 דוחיב לפלפמ היה ,אריעו 'ר לשו יזפ ןב ןועמש 'ר ויבא לש םדימלת ! דול
 ,וכיַיא 'ר םע

 | . ןומיס רב הדוהי 'ר לש ותגולפ רב ,ּוּיָיַא יבר 19 =

 .תישרדמה תורפסב קר טעמכ רכזנו הדגאב דוחיב קסע , הימחנ ןב עשוהי יבר ,3

 ; רוצקב ארקנ |, הירסיקב הבישיה שאר לש ונב ,ּוהָּבִא רב אנינח יבר ,4
 | . הירסיקמ אנינח

 הצרה רשא ,(לבבל עסונה) אָתְוחָנ ימידובא אוה אוה הארנכ ,יִמיִד יבר 5.
 ,לארשי ץרא ימכח לש תועומשו הכלה ירמאמ ייבא ינפל דוחיבו אתידבמופב

 .יִשיִמְחַה רודח ץ"

 ויה ינשה יסזי 'רו הנוי 'ר , אליה 'ר לשו הימרי 'ר לש םדימלת ,הנוי יבר 1
 .הירבטבש הבישיה ישאר נ"הפסל 356 תנשל ךומס

 .אליה 'ר לש ודימלת ןכ םגו הנוי 'ר לש ורבח ,אדבז רב ינשה יסוי יבר 5

 ,הימרי 'ר לש ודימלת ,אמח רב םחניפ 'ר : אלמה ומשב הנוכמה ,םחניפ יבר 3
 .יסוי 'ר לש ותרובח ינב ןיב הנמנו

 .הירסיקבש הבישיה שארו הימרי 'ר לש ודימלת ,חיקוח יבר .4 =



 תימלשוריה ארמנה זז

 .ךב אנוה יבר :אלמה ומשב הנוכמ ,אָיְנוחְנ ,אָינוח ,אָנוח :םג ,אנוה יבר 5
 יסוי'ר םע דחי ,אחא 'ר לשו הימרי 'ר לש םהיתוכלה רסומו םדימלת ,ןיבא
 תכותמ אוה םימעפל ,לבבב עודי ןמז יח ,הירבט תבישיב הרותל בא היה
 .אבא רב אמוחנת 'ר היה וידימלת שאר . ןדוי 'ר םע הדגא ינינעב

 .ּבָלָח 'ר לש ודימלת ,"ןהכה|, יונכב םימעפל ארקנ אוה םישרדמב , היכרב יבר 6
 . םינוש םימכח לש םהיתוכלה רסומ רותב תובר םימעפ רכזנ

 . (ןיבא רב יסוי ןב :וא) ןוב 'ר יָּב יסוי 'ר ןב לאומש .7

 :םדימלת , הנוי 'ר לש ונב , ("םחנמ , םשה רוצק) אנומ ,אנמ :םַג ,ינשה ינמ יבר 8

 ןיב | .ירופצב בור יפ לע חרוהו יח | :ןֶדּי לשו היקזח לש ,ינשה יסוי 'ר לש
 .ימלשורי דומלתב דאמ תובורק םיתעל רכזנ אוה .הירזע הדגאה לעב הנמנ וידימלת

 ,ינמ 'ר םע .דחיב רכזנ תובורק םיתעל ,ירופצ דילי ,(אנינח םנ) ינשה היננח יבר 9
 . הבישי שאר תרשממ קלתסה ותבוטל רשא

 .:םינייוצמה הכלהה ילעבבש ןורחאה ,ןוב יבר יִב יסוי :םג ,(ןובא) ןיבא רב יסוי יבר ,0
 ,ינשה ןיבא 'ר לש ובר , לארשי ץראבש

 ,ייִרְצּוּכְמ הנוי יבר 1

 .אנוה יבר לש ודימלת ,(הוננ ,יונ) הָונ ריעה דילי ןוכנ לא ,אבא ןב םוחנת יבר ל
 דסימל בשחהל לוכי אוה יכ דע ,בתכב התועיבקבו הדגאה רודסב ליחתה
 'דוסי םישמשמ , ונידיב דוע םייוצמ םניאש , וישרדמ יצבוק ! תישרדמה תורפסה
 ..אמוחנת ישרדמ לשו יתבר אתקיספה לש , אנהכ ברד אתקיספה לש דסומ
 .לארשי ץראבש םינייוצמה הדגאה ילעב ףוס אוה הז אמוחנת יבר

 .ינמ 'ר לש ויתוכלה רסומו ודימלת ,ןמחנ יבר ,3

 יןיתורמא רסומ רותב תובורק םיתעל רכונ ,ינשה ינמ 'ר לש ודימלת ,הירוע יבר ,4
 , ןומיס רב הדוהי 'ר לש

 .(דומלת ןעד ןיא גנוטיילנייא ,קארטש ןמרה)



 .הָדָנַאָה
1 

 , תיִרּוטְסיִהַה הָדְנַאָה
 הנוש וביט--שדקה יבתכבש רכומה תרותו הירוטסיהה ירפסל הדנאה שרדמ

 ,(חקל-תפטה איה תירקיעה ותארוה רשא) הילע המש חיכומש ומכ . הכלהה שרדממ
 םנמא . תדו הנומא ינינעב ןיבהלו ליכשהל ךרוצה ךותמ אוה הדגאה לש האצומ
 השרפב רמולכ ,בותכב ותשרד תא חתופ היה הדגאה-לעב ןשרדהש ,היה גהונב
 תולאשב םג ןודל ןווכתמ היהש אלא ,וב שרדש דעומה וא תבשה םוי ותוא לש
 םמחנל וא , חבושתב ורזחיש ויעמוש בל תא ררועל ףאוש היהו ,קרפה לע תודמועה
 , הכלהה לעבל ומכ ירקיע .דוסיל ול שמשמ היה אל בותכה ףוג . םחור תא םמורלו
 םעויסב רשא , םירופסלו תודגאל , םילשמל , ףיטמ היהש ,וחקלל הפ ןוחתפל קר אלא
 םוצעה עוצקמה ותוא יפלכ דוחיב ןוכמ הז רבד . הצרנה תילכתה תא גישהל ןוכתה
 תונכל םיליגר ונאש , תמאו ןוזח ירבד לש היבוברעה התואל ,םירופסו תודגא לש
 עבטומ הלאה םירופסח ןמ המכ לש םדוסיב םנמא . "תירוטסיה הדגא,, םשב התוא
 דירפהל אוח ךרוצה ןמ , הוה ןיערגה תא איצוהל ידכב םפא ,יתמא ירוטסיה ןיערג
 םהילע וחפסנש , תומלשההו תופסוהה ןמ הרוסמה ירבד לש תוינומדקה תורדשה תא
 הלאה םירופסה ןמ שי . תונושארה לש ןתחימצ ןמז תא עובקל לדתשהלו ןמז רחאל
 תוירוטסיה תורוסממ םברקב םירצוא םחו תילביבה הפוקתל ךומס לח םאצומ רשא
 לש תונקסמל רתסא תלגמל הדגא ירבד המכ ,לשמל ,םימיאתמ ךכ . תונמאנ
 הלבק, :םירבדב תוליחתמ הלאה תוקיתעה תורוסמה ןמ המכ ., תויעדמה תוריקחה
 ."וניתובאמ איה הלבק, וא "וניתובאמ ונידיב

 םלרוג תובסמב יכ ,חיכוחל איה תירוטסיהה הדנאה ןמ לודג קלח לש ותדועת
 ימכח ברקב .הצרא ןהמ לפנ אל רבדו ןאולמב םימשה תורזג ומייקתנ םדאה ינב לש
 ןוכנה השעמה ןיב הרק תרקב ךותמ לידבהל ךרוצה תא שתש ימ חיה אל הדנאה
 , תימינפח תמאב קר קופס םהל םיאצומ ויה הדנאה ילעב . ןוכנ ונואש השעמהח ןיבו
 אלש היה ענמנה ןמ ךכיפלו ,ללכ םיששוח ויה אל תירוטסיהה תמאל רשא תחת
 םינוכתמ ויה םיללצהו תורואה לש הקולחה השעמב םג . תואמזוגו תוזרפה ידיל ואוב'
 דחא תא תוצרהל םאובב , םהיניע דגנל התיחהש תירסומה תילכתל קר תובורק םיתעל
 ,שדקח יבתכבש םידיחי םישיאב שמתשהל םתאמ תעדונ התיה הרתי הבח . םירופסה
 דימעהל ידכ ,ןמהו יבדרמ ,םעלבו השמ , ושעו בקעי , דורמנו םהרבא ,לבהו ןיק ןונכ
 בוטה לכ תא ךכ ךותמ סחילו םדק ימי לש תונושה תורוטלוקה תא הלא תמועל הלא
 ערה לכ תאו הרוא תוקיפמה תובאהו םיאיבנה תונומתל הפוקתה התואבש
 וא לידגה םעה-תחיש םסק רשא ,תוינבת ימלצ םנה הדנאה ישיא .םהידגנמל
 רשא שי . היזטנפה יריציל םבשחל רשפא יא ךכ םושמ לבא ,םתיארמ תא ןיטקה
 םתולעהב רשא שיו . תולעופה תושפנה לש ןחיתומש תא ופילחה ףלחה קר םימעפל
 לע ויה םירבדמ . םנמזבש ןוטלשה ילעבל הזב םינוכמ ויח םדק ימימ םישנא תונומת
 ,סוכויטנאל םינוכמ ויה תמאבו םריח לעו שורושחא לע ,םיקיוחי לע , עשרה ךלמה זחא
 תושמשמ ויהש ,תויטילופ תודגא םשב תוארקנה תודגאה ןה הלא .זוריפל , אלוגילקל
 הנוכה לע הלקנ לע ודמע רודה ותוא ינבשו םימכוחמ םיישאר םירמאמ ןיעמ ןנמזב
 .ןהבש הרתסומה



 הדגאה %

 רשא , םירופפה תמקר . ןושארה םדאה ינב גוזב תחתופ תירוטסיחה הדגאה
 לעו תירצונה = תורפסה לע קר אל חעיפשה ,הוחו םדא לש םהיתונומת לע הגרא
 < ,םירחואמה םיררושמה לש תובגשנה תוריציה לע םג אלא , תרחואמה תידוהיה תורפסה
 םג הלפט ךכ ןושארה םדאב הדגאה הלפטש םשכו ., ןוטלימ לש "דובאה ןדעה,, ןוגכ
 תורודה ינב םידיסחבו םילענה הרותה תובאב ,םיאיבנב , םינומדקה תובאב
 ,םהרבא , ןבומכ ., םיספות הלאה הדגאה ירופסב רתויב םידי בחר םוקמ .םירחואמה
 הדגאה הל הרחב םיכלמה ברקמ .,ןושארה איבנה ,השמו ,ןושארה ךראירטאפה
 ,לארשי יכלמ .קר אלו ,ויתולילעבו וייחב תלפממ התיה חרתי הבהאבו דוד תא דוחיב
 יטילשו ינודקמה רהנסכלא םג ןמז רחאלו , לבבו רושא יכלמ | ,םייוגח יכלמ םג אלא
 המכ םברקב םירצוא םחילע המקר רשא םירופסה וב תונעל ןינע הדגאל ויה ,ימור
 טפשמ ןהילע איצוהל ידכ דע , יוארכ ורקחנ םרטש ,םימודק תודגא לש רמוח ינימ
 ילודגב תקסעתמ םעה לש היוטנפה התיה ינש תיב ןברוח רחאלש הפוקתב , טלחומ
 םהו ,השודקו ףוגס לש םייחל ורכמתהש ,םיאלפומה םישנאב ,תובישיה ישארבו הרותה
 . םידבחתוחיש תריציל הליע ושמשש םהח

 . הרתי הדיקש הלוגה ידוחי םג הארנכ ודקש הדגאה לש הו עוצקמ לע
 התוא םיאצומ ונא . םיטסיניליהה םידוהיה לש םהיתוריציב דבכנ םוקמ תספות הדגאה
 , ןוליפ .ירפסב ,סונאפאטרא ,םומילופיא , םוירטימיד | םיטסיניליהה לש םהיבתכב
 לע דוחיב ודקש לבב ידוהי . תיפארגְפיֶאואדיִספה תורפסבו הספילאקופאה תונויזחב
 לכ םיסנכתמ םא, : לארשי ץראב ויה םירמוא .םימיה ירבד רפסל הדנאה שרדמ
 ירבד רפס תא איבהל םילוכי םניא :רמולכ) םשמ םאיבהל םילוכי םה ןיא וניתובר
 יבתכ ירפס ראשל דוגינב . (ובש תושרדה יובר ינפמ ,י"אל לבבמ שרדמה םע םימיה
 רמאנ ,ועמשמכ בותכה טשפ ןיבו ישפח הדנגא שרדמ ןיב ולידבה םהבש ,שדקה
 םיבותכה ךמס לע חארנכ , ישפח שרדמל ןינע שמשל קר ךירצ אוהש ,חוה רפסה לע
 .וז אלו . חוה רפסה לש דחוימה ועבט דוסי לעו ,זכ ,דכ ,בכ ,גי .ב םימיה ירבדבש
 , רואבו שרדמל ןינע ויח "םימיה ירבד,ב םירכזנח םישנאה תומש וליפאש אלא , דבלב
 םישנאה םתוא לש םחיתולילעל המאתהב םישרוד ויה הלאה תומשח אצומ תא
 הז ןימ . שארב םוקמ םהב וספת הלאה םישנאהש , םיבושחה תוערואמל המאתהב וא
 בחר םוקמ םפות היה הארנכו םודק ןמזב דוע בתכב ,חרואכל , עבקנ הדגאה לש
 . דומלתב תורכזנה "ןיסחוי  תולגמ,ב
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 . תיִרְסּומַהְדתיִתָּדַה הָדְגַאַה
 ל4שהד

 = רתוי חדמב בותכה רבד לע ,העבט יפכ , תכמתסמ תירטומה-תיתדה הדגאה
 םיראבמ ויה םינשרדהש , ךכ ךותמ הבורב הרצונ איה . תירוטפיהה הדנאה ןמ הבורמ
 קר .שדקה יבתכב םירוצאה תונויערהו חקלה ירבד תא םיריבסמו בותכה תוארקמ תא
 דוחיבו תויחה ילשמ , תואמגודה , םירופסה ןוגכ ,לולכמה ישעמ ,םילפטה םירבדה
 . ןירוחח-תב היוטנפה רוקממ ואצי ,םעה לע רתויב םיבוחא ויהש , םילעושה ילשמ
 לע םתוא םיראבמ ויה םינשרדהש ,שדקה יבתכ תאמ ונתינ הָיִצנֶדְנטה , המגמה םלוא
 רועילא 'רל םיסחימ ןרורס תא רשא , תודמה ב'ל םה אלה ,םיעורי שרדמ יללכ יפ
 ,םינפ העבראב בותכה ירבד תא םישרפמ ויה רחואמ ןמזב . ילילנח יסוי 'ר לש ונב
 הנוכ--זמַר (ב ,וטושפכ בותכה תועמשמ--טשפ (א : רמולכ ,"סדרפ , םשב וארקנש



 1 הדגאה

 --דוס (ד ,הרבסהו שרדמ ךותמ תאצויה הנוכ--שורד (ג ,הרתי תואב הוומרה
 | . הסומכ הנוכ

 ,םלועה תאירבבו םיהלא תעד ינינעב תוריקחח הלאה םירבדה ללכמ תואצוי
 ("תישארב השעמ,) הרותבש הנושארח השרפב רשא הריציח תודלות לע ודסונש
 : השעמ,) לאקזחי רפסבש ןושארה קרפב רשא ,םיהלא תבכרמ לע לאקוחי ןווח לעו
 ויה אלש ,םיהלא-תומולעתל םימכחה יניעב ובשחנ הלאה תוריקחה .("הבכרמ
 התואל דופי תושמשמ ןה .ךכל םייוארה , םיניוצמ םימכחל אלא ןתוא םילגמ
 החמצש * , םלועה תוחמבו (םלועה תעד) היגולומסוקב תקסועה , םינפה-תבר תורפסה
 תירוטכיהה הדגאה תודוא לע ונירבדב ."הלבק, םשב תארקנו םיניבה ימיב
 ,הו עוצקמבש תוישארה תוטישה יתש תא קר םשב ונארק | תירסומה-תיתדהו
 םלוא . התוחפ הדמב ןיבו הבורמ הדמב ןיב שדקה יבתכ ירבדב תודמועו  תויולתה
 הלענה לכ לע הבורמ הדות תרכה ךותמ .םייחה לכ תא הפיקמו תללוכ הדגאה
 ישונא אוהש המ לכ תא הנויע גוח ךות לא הפינכה םלועה ימי ירבדבש בוטהו
 לכב תנתונו חאשונ איה ; רתויב הנממ קוחר וא הל רז-ראשנש ,רבד היה אלו
 תוערואמה לא ןויעב תלפטנ , םימעה תודמ תא תנחובו תרקוס ,רבד לכבו ןינע
 . ויתועוצקמל עדמה ינינע לכ תא התעידי גוח ךות לא הסינכמו םלועבש םילודגה
 ,תורודה תאו םיתעה תא הראתב םהב תשמתשמ איחש םיעבצה םח םיבורמו םיִנוש
 םהב תרייצמ איהש ,הלאמ ,רבעה תא םהב תרייצמ איהש ,םיעבצה םה םילדבנ
 התול איה , רדעב םיעסונה תובאה םע דחי םימולע האלמ התיה איה .ריתעה תא
 תבכ וילא הלפטנו הדגא תומקר םימוקרה ,הדוהי ירח ימורמ לע םעה תא לצכ
 הידוהה יריש ךות לא ףוסבל הכפוושנו לבבבש הלפשה תודרומב תננוקמ הריש
 החמשה תושגר תא םיררושמה ועיבה םהבשו םינטיפה ורציש ,,םידעומה תולפתו
 . םיירוטסיהה םימיח רכז םבלב ררועש ,ןוגיהז

 ירדסמ,) םינשרד ידי לע שרדמה יתבב התצרוה ,הכלהכ הומכ ,הדנאה
 לש םתחנשה תחת ,הכלהה ןמ לדבהב ,הנותנ התיה אל איה םפא .("אתדנא
 . תוירכנ תועפשה םג הלצא תויוצמ ויה ךכיפלו םימכחה | תויסנכו תובישיה ישאר
 הלעמלש המבו םלועה תעד ינינעבש תוריקחב דוחיב ובברתשנ הלאכ תועפשה
 םימכח קר רשא ,הרתסנ הרות םישמשמ ויה הלאה םידומלחש ךותמ . עבטה ןמ
 רבח לש ןתמו אשמל ןינע םלועל תושעהל ולכי אל ךכיפל ,הב םילפטמ ויה
 םימשה לע | ויתונוינה תא בואשל דיחי לכ חיה יאשר ךכ ליבשבו . םידמולמ
 אל הלאה תונויגההש דבלבו םינומדקה םימעה לש תובשחמה רצוא ךותמ ץראהו
 השעמכ ,קלחל לשמל היה רתומ .דוחיה תנומא תרות ירקיע תא םירתוס ויהי
 היגולותימה ימלצ םוקמבש אלא , םימשח ריואלו המדאל , םימל םוקיה לכ תא ,םילבבה
 הוב אצויכ , תודוסי םשב םהל ארקלו םתארוה תא תונשל היה ךירצ ,("ַאָע ,לב ,ונא,)
 הז דבלמ . תומדא עבשבו םנהיג ירודמ העבשב ,םיעיקר העבשב ןימאהל חיה רתומ
 גוח ךותמ וחקולש ,םיכאלמה לע םירופסו םידב-תוחיש המכ הדגאה לא וסנכוה

 לע םימעפל הלגתמ הלאה םירבדה לכ לש ירכנה םאצומ .םילבבה לש תונויגהה |
 תויקלמ םיששב ןוע רבד הזיא דעב , לשמל ,ושנענ תרשח יכאלמ םא .לפמ ןינע ידי
 ךירצש ירה , הלבקה הרומש .ומכ ט"לב אל םגו הרותב בותכש ומכ םיעבראב אלו
 הא םישנוע ויה זאש ,הטודק הפוקתב הרצונ תאוה הדגאהש , הזב רבדה תא ראבל
 תומש םע דחי .(ב"ר ףיעס יברומה לש םיקוחה ירפס ןייע) תויקלמ םיששב אטוחה
 םג ילואו תועורי  תויטנ המכ םג םילבבה לש הדגאה רטוח ךותמ וחקול םיכאלמה



 הדגאה ג[

 .תסנכה תיב היה הדנאה שרדמ לש דחוימה וחופטו ולודג םוקמ | ,תּודנְגְל המכ
 תושרדב וא הרותה תאירק לא ףורצב םא םעה לש תובחר רתויה תורדשל רסמנ םש
 .; םיימראה םימוגרתה ןמזה ךשמב ווהתנ ןושארה ןפואה ידי לע ןמצע ינפב תודחוימ

 רשאמ הבורמ רתוי הדמב הדגא ירבדב םיברועמ ויה םהלש םודקה חסונב רשא
 .םודק ןמוב דוע םימוגרתה ועבקנ בתכב םג . ונידיל ועיגה ובש חסונה ותואב
 ןברוח ינפלש ןמזב דוע םירכזנ שדקה יבתכמ םידיחי םירפסל םיבותכ םימוגרת
 םייוצמ ויה רבכ ,נ"הפסל הינשה האמה ףוס דננכ ,הנשמה רודפ ןמוב .ינשה תיבה
 , םימכחה ידיב תובורק םיתעל

 .הקיתעה הרגאה ןמ דאמ םצמוצמ קלח קר הכות לא הפסא הפונ הנשמה
 לודג רתויה קלחה םלוא .םידומלתה ךות לא הנממ הבורמ קלח סנכנ הז תמועל
 תונשב םישמשמ ויה וללה םישרדמה .םידחוימ םיישרדמ םירובחב ךרענו ףסאנ הנממ
 םע:ירפפ ויה םה .םעל ינחור םחל תורצנה תחימצ רחאלש תונושארה תואמה
 .םעח ברקב םתוא םיציפמו םינוק ויה םירישעה רשא ,רי לא דימ םירבועה

 :(1910 גיצפייל .ס'דומלת םעד גנוהעטשטנע עיד .קנופ ,ש .רד)



 1 .תוכרב :ימלשורי דומלת

 .ימְלַשּורי דומְלַת
 .תוכרב .םיעְרז רדס

 ,ןושאר קרפ
 .רַחשַה תֶלָיאְל הָמוד  לֶאְרְשְי תַלֶאְג (8

 .:ִאַדָהְּב ןיכלהמ וה אתפלח ןב ןועמש יברו אָּבַב אייח יבר :אָמָלּד
 יבר רמא .הרוא עקבש רחשה תליא וארו הָתְציִרְקְּב לברא תעקב
 : לארשי לש ןתלואג איה ךכ ,יבר יִּב :אתפלח ןב ןועמש יברל הָּבַר אייח
 יאמ . תכלוהו הָבְר איה -- תכלוה איהש המ לכ ,האמיק האמיק הלחתב
 יכְּרַמְו, : הלחתב ךכ | .:"יל רוא 'ה ףךֶשחַּב בָשָא יִּכ, ?אָמעַמ
 ,י"םופה תֶאְו שובְלה תֶא ןֶמָה חקיש :ךכ רחאו י'ְִּלָמַה רַעַשַּב בשוי
 :ךכ רחאו : +"תוכְלמ שּובְלִּב ְלָמַה יִנְפְלִמ אָצָי יכדרמו, :ךכ רחאו
 . *"הָחָמָשְו הָרּוא הָתְיַה םיִדּוהְיל

 . תיִשאְרִב השעמ (ב |

 .םויב לימ םיעברא ףלַהְמ ינוניב םדא . הנש םישמח ךלהמ עיקר קש ויבוע
 .תאצמנ ,לימ תעברא ךלהִמ םדא--הנש םישמח זלַהמ--עיקרב תרפונ המחהש דע
 ךלהמ עיקר לש ויבועש םשכו .םויב הרשעמ דחא עיקר לש ויבועש :רמוא
 . הנש םישמח ךלהמ םוהת לש ויבועו ץרא לש היבוע ךכ ,הנש םישמח
 ,?'ּךְלַהְתִי םימש גוש, םיתכו ,'ץֶרָאָה כוח לַע בָשויַה, ?םעמ המו
 ץע :יִנִת .הוש הריזגל 'גוח, 'גוח. ,-- י"םוהת יִנָּפ :לע גוח וקָחְּב, ביתכו
 .ופונ רֶבָּב ףוס אל :יאעלא יבר יבהדוי יבר רמא .הנש תואמ שמח ךלהמ םייח

 .די ,בכ בויסל | ככ , מ סיעש'6 .1ט ,סכ ,סםל | ,וט ,ת סע4 | .0' | סם | .5כ ,כ רתס65 .ת ,ז סכיע1
 .וכ ,ה ילקמ8 <

 ..התואב-אדהב .ויח-ווה .לודגה-הבר ,אבר .'וגו אייח 'רב השעמ ; השעמ-אמלד (א

 .דובכה יונכ ,יבר ןב-יבר יב .רחשה ירהז-רחשה תליא . תירחש ימודמדב-התצירקב .וזב
 ..תאז םיעדוי ונא ןינט ,רבדה לש ומעט המ-אמעט יאמ . טעמ טעמ-האמיק האמיק .םכזח דימלתל
 רחשה רואש םשכו ,הרואל המוד הלואנהו הלילה תכשחל המוד תולגה-יל רוא 'ה ךשחב בשא יכ
 .ימיב םג לארשי תודפ התיה וז ךרדבו .לארשי תלואג םנ היהת ךכ -הברתמו ךלוהו טאל טאל עקוב
 ; ךלמב די חולשל ושקבש , שרתו ןתגב :לע דינחו-'וגו בשוי יכדרמו הלחתב .רתפאו יכדרמ

 ןוימד--'וכו "ןמה חקיו, ךכ רחאו ,רחשה תליא ןיעמ ,הכמל האופרה תמדקח תאז חתיהו |
 יאוחש ,ץראה לע האצויה שמשל ןוימד-ךלמה ינפלמ אצי .יכדרמו .רחשה תחירז תלחתל
 .םירהצב שמשה רואכ-הרוא התיה םידוהיל .רחשה תילע ףוס

 גוח גוח .עיקרה לש ויבע תא תרבוע איהש ךע התחירז תלחתמ-תרסונ המחהש דע (ב |
 .אל .הרוה ,הנש אגתה-ינת . םוהתהו ץראה גוח ךכ ,חנש םישמח םימשה גוחש םשכ-הוש הרזנל
 ..הנש תואמ שמח ךלהמ לש ןובשחב םילוע ץעה ןט םיטשפתמה םיפנעהו תופוגה אל-ופונ רבד פףוכ



 לארשי תורפס ב

 הָיָהְ ? םעט המו  .ויתחתמ ןיִנלַפִתִמ תישארב ימ  גוליפ לכו .ותרוק אלא
 דחא ןגה : ןגל םיששמ דחא םייח ץע :ינת .'םִיִמ יגלפ לע לּותַש ץַעָּכ
 רוכ = תיצמַת - *'ץנה תֶא תוקָשהְל ןדעמ אצ"  רֶהְנ, :ןדעל םיששמ
 ךלהמ םירצמ : רמוא תאצמנ ,התוש םירצמ --שוכ תיצמת .התוש בקַרֶת
 תובא ינשכ :ןיִרָמָא ןנברו .דועו םינש] שש ךלהמ שוכו .םוי .םיעברא
 ךלהמ עיקרל ץראה ןיבש םשכו ."ץְרֶאָה לע םימָשה יִמיִּכ, -- םינושארה
 ךלהמ ויבועו הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרל עיקר ןיב ךכ ,הנש תואמ שמח
 תואמ שמח ךלהמ עיקר לש ויבוע .רמיִמ ָתיִמָח המו .הנש תואמ שמח
 :רמא בר .ךְוַּתַּב עיקר יהי - +'םִיַמַה ףותּב עיקָר יהי :ןוב יבר רמא ?הנש
 -- עיקר יהי. :רמא בר ושרק ינשבו ,ןושארה םויב םימש ויה םיחל
 הדוי יבר רמא . עיקרה חַתַמְי ,עיקרה דלְגָי ,עיקרה שרקי ,עיקרה קזחי
 יִחְּפ תֶא שקְרָיש רמָא תאר הָמ ךיַה ,עיקרה תילטמ ןימכ הָשָעָי : יזפ ןב
 היתלימ .  םייעבצא יתשכ עיקר לש ויבוע :עשוהי יבר םשב ינת .י'בָהָּזה

 .ג ,טל תומספ | -1 6 תימסרכ4 | .סכ |, 6' סירכד\ 5 ,כ תוקקרכב | .ג ,5 סילסת\

 . תופעתסה ,הקולח- גוליפ .ךכ לכ לודג אוח דבלב ועזג לש ויבעו ופקיח רועש קר-ותרוק אלא
 ינלפ לע .  םיפעתסמ ,םיקלחתמ-ןיגלפתמ . תישארבמש תוניעמהו תורהנה--תישארב "מ

 רחאל םיצבקתמו םיצמתמה םימה ןמ-התוש בקרת רוכ תיצמת .םימה גולפ לכ לע-םימ

 קיזחמ רוכה . בקרת הב םיערוזש הקלח דוע תוקשהל רשפא רוכ תיב תעירז הרש לש ותאקשה
 בקרתה ; םיבק םינומשו האמ רוכה קיזחמ הז יפלו ,םיבק השש תקזחמ האסהו ןיאק םישלש
 ןהעה ימ תיצמתמ םג ךכ ,רוכ תיב לש םיששמ דחא םהש ,םיבק השלש וא האמ יצח קיזחמ
 תדממ םיששה קלחה איה םירצמש יפל-התוש םירצמ .ןדעה לש םיששמ דחא אוהש ןנה התוש
 םהש ,םימי תואמ עבראו םיפלא םה םיעברא םימעפ םישש יכ--דועו םינש שש .שוכ ץרא

 עכעש רמואה תעד לע םיקלוח ןנברה--]ןירמא ןנברו .םימי הרשעו םיתאמ דועו םינש שש
 היה עיקוה לש ויבע-םינושארה תובא ינשכ .הנש םישמח ךלהמ היה עיקרה לש
 היעק יח םהרבא יכ ,הנש תואמ שמח ונייח ,דחיב םינושארה תובאה תשלש לש םהיתונשכ
 ןניא תורתיה םינשה יתשש אלא ,םינש יתשו תואמ שמח ירה-זימק-בקעיו ,פ'ק-קחצי ,םינש
 םכינב ימיו םכימי וברי ןעטל, :רמאנ ןכל םדוקש--ץראה לע םימשה ימיכ . ןובשחב תולוע
 םימשה ימיכ, התיה תובאה תונש תדמו ,"םהל תתל םכיתובאל 'ה עבשנ רשא , המדאה לע
 תשלש ימיכ םכימי וברי זא וכזת םתא םאו . ץראה לא םימשה ןמ רשא ךלהמה תונשכ -"ץראה לע
 = = המול תיאר המו--רמימ תימח יאמו .ינשהל ןושארה עיקרה ןיב-עיקרל עיקר ןיב .דחיב תובאה

 ןיבש קחרמכו ,הלעמלמ עיקרל עיקר ןיבש קחרטכ ,עצמאב--ךוותב עיקר יהי .עדוי התא ןינמ
 ארב , : רמאנ ןושארה םויב יכ ,ואפק-ושרק .עצמאב עיקרה לש ויבע םג ךכ , הטמלמ ץראהו םימשה

 ,םיחל םימשה ויה ןושארה סויבש דמלמ-*עיקרה תא םיהלא שעיו,, רמאנ ינשה םויבו ,"םימשה תא םיהלא
 -  תארוהל אלא ,הריצי תארוהל תשמשמ הניא "יהי, תלט-עיקרה קזחי ,עיקר יהי .ושרק ינשה םויבו

 תילטמ ןימכ .קזחתנש רחאל הפי חתמתי--חתמי .םורק הלעי--דלני .רצונרבכש רבדה קוזח
 הפט קר הארבנ ןושארה םויב אלא  ,וכרצ לכ ןכומ רבכ אוהשכ ןושארה םויב ארבנ אל עיקרה- עיקרה
 תאר המ ךיה .תילטמ ןימכ התטנו הפטה הטשפתה ינשה םויבו ,דיתעה םש לע םימש הארקנש , תחא
 *אנינח 'ר לש ורבד-אנינח 'רד היתלימ .ודדרו וחתמ-ועקריו .רמאנש הטכ ,רטוא חתאש ומכ-רמא
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 . .תוכרב :ימלשורי דומלת

 למע  עיקרַת . + אננח יבר םשב אחא יבר רמאד : אגילפ אנינח יברד =
 ּגסַמְּכ ןייושע ןהש דמלמ--"עיקרת,  ,י"קצמ יִאְרַּכ םיקַָח ,םיִקְמְשל
 דומלת-+ ןיפרתנ ןחש לוכי :"םיקזח,, :רמול דומלת -- ? ןיאירב ןניאש לוכי
 יברו ןנחוי יבר  .םיקצומ ןיארג.העשו העש לכב --"קצומ יארכ. :רמול
 לע -- לחוא חתומ םדא םלועבש גהונב :רמא ןנחוי יבר . שיקל ןב ןועמש
 ."םיקזח, :ביתכו י"תֶבָשְל לֶהאָּכ םֶחָּתִמּיַג - אָכְה םֶרָּב ,הפר תּוהָש ידי
 ' ידי לע - םילכ ךסמ םדא םלועבש גהונב :רמא שיקל ןב ןועמש יבר
 ןה העשו העש לכב -- "קצומ יארב, :אכה םרב ,הדולח הלעמ אוה תוהש
 | .ןתקיצי תעשב ןיארנ

 .ינש קרפ
 .דָפְסֶה 0

 שיקל שיר ליִּבַק אְרְפק רֶבּד ּהיִתָחַא רב אָּדַא רַּב אָיְַח 'ר ךמּך דַּכ
 לאָע .יִרְבְּב הילַע ביבח אָשְנ רַבְּב היִדְיִמְלִּת :רמינ ,חיִּבַר הָוָהּד ,יוליע
 ?הכרוצ אל .י'וגו "םיִנַגַב תוערל םֶשּבָה תוגורעל וגל דרָי ירוד, :יוליע רטפא]
 ּוליִא--"םשובח תוגורעל. :םלועה הז--"ונגל דרי, :ה"בקה הז -- "ידוד, :אלא

 וליא -- "םינשוש םוקללו, :םלועה תומוא וליא-"םינגב תוערל. :לארשי |
 היחש ךלמל ?המוד רבדה המל לשמ ּולָשָמ .ןהיניבמ [קלסַמש םיקידצה
 .סדרפ ול עטנ ?ךלמה השע המ .יאַּדְמ רתוי וילע ביבח היהו ,ןב ול
 ולוכ םלועה לכב | רְֶחְמ היה ,ויבא לש ונוצר השוע ןבה היהש העשב

 -ופיעכמ היהש העשבו .וסְּדְרַּפ ךּותב העטונ , םלועב הפי העיטנ זז יא האורו |
 - ח"בקה לש ונוצר ןישוע לארשיש העשב ךכ | ,ויתועיטנ לכ ץצקמ היה |

 ואיבמו ,םלועה תומואב קידצ הז יא האורו ולוכ םלועה לכב רזחמ
 היה - ותוא ןיסיעכמ ןהש העשבו : בחרו ורתי ןוגכ ,לארשיל יקָּבְדִמּ
 .ןהיניבש םיקידצה קלסמ

 7.2 ו סיליפס ריעפ | .ככ מ סופשיב | תי ול ב1

 ולופא בע עיקרה היה אל אנינח 'ר לש ותעדל יכ ,עשוהי 'ר לע קלוח--אגילפ .ןלהל אבומה
 רמאת אמש ? ילוא--לוכי .םיקצומ--ןיאירב .קד חפ--םט .עוקר ןושלמ--עיקרת . עבצאכ
 בר ןמז ההשו רבעשכ--חפר תוחש ידי לע . םייופר םישענ םה ןמזה ךשמבש--]ןיפרתנ ןהש
 םחתמיו .ןאכ--אכה .לבא ,םלוא--םרב .הפרתנו ךלוה אוה הנושארב חתמנש העשמ
 . תכתמ ילכ קצוי--ךסונ . םיקזח םה תאז לכב ,להאכ םחתמש יפ לע ףא-תבשל לחאכ

 שיר לבק--יוליע שיקל שיר ליבק .ותוחא ןכ--היתחא רב .תמשכ--ךמד דכ (ג
 ודימלתש הזב חיכוהל , רמאל--'1גו רמינ .ובר היהש יפל--היבר הוהד .וילע םימוחנת שיקל
 אל ירה--הכרוצ אל .וילע שרדו--יוליע רטפאו .הלע--לאע .ונבכ וילע ביבח םחא לש
 --סדרפ .אוה םיבר ןושל "םינגב,ו דיחי ןושל אוה "ונגל, יכ | ,ךכ רמול היה  ךירצ
 . תונליא ג
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 .םֶלועָה ןִמ םיקידצמ תֶא קלסֶל יִתָמיַא עָרוי אוה ָךּורֶּב שודקה (ד

 = יב יפו יבר :ןיִרָמּד תיִאְו ,ּהיָתְרּובַחְו אָּבַא רַּב הייח יבר :אָמְלְד
 .ןיִבְתַי ווָה היתרובחו הביקע יבר :ןירמד תיאו ,היתרובחו אתפלח יבר
 טיקלו ץירק אָמְיִאְתִר ארִמ הָיָה  .הנאת אָדְה תחת אָתְיִרְואְב ייל
 רחמל . ונמוקמ תא ףילחנ ,ונדשוח .אוה אָמָש :ןיִרָמָא  .םוי לכב הפ
 | ןותיוקהד הוצמ אדח ףא ,יירָמ :ןול רמָא ,ןובג אתניאתד ארמ אָקַא
 .ןֶפ רשחאר אַמְלִּד :ןירמָא :חיל = ןורמָא .ינמ  הָעתֶטנמ ימע ןיִרְבַעו
 התואב .היתונאת .ועילתהו המחה וילע החרז ,ןוהְתִי אָעְדומ אָתַא אָרְפְצְּב
 ,הטקול היהו -טוקלל הנאת לש הָתְנוע יתמיא עדוי הנאתה לעב :ורמא העש
 .ןקלפמ אוחו-םלועה ןמ קלַפַל םיקידצ לש ןתנוע יתמיא עדוי ה"בקה ךכ

 .ותְלְעְפּו שיא שיא (ה

 : יוליע  רטפע) אָריִעָ יבר לָע ח,אייח יבר רבו ןוב .יבר מד ד
 הָּבְרַה םִאְו טטָמ םָא, אלא ,  ןאכ ביִתַּכ ןיא "ןשי,  ,"דָבּעָה תנש הָקּותַמ
 םילעופ רכשש ךלמל ? המוד אייח יברב ןוב יבר חיה הָמְל = .וילָבאי
 המ .יאדמ רתוי ותכאלמב רכתשמ היהו דחא לעופ םש היהו ,הברה
 ברע יתותיעל .תורצקו תוכורא ומע  לייטמ היהו ולָמְנ ?ךלמה השע
 םילעופה ויהו .םֶלָשַמ ןהמע ורכש ול ןתנ ןרכש .לוטיל םילעופ םתוא ואב

 רתוי תועש יתשל הז עגי : ךלמה .ןהל רמא !םלשמ ונמע ורכש דל ןתנו
 .םירשעל הרותב ןוב יבר עגי ךכ .ולכ םויה לכ םתא םתעני אלש הממ
 .הנש האמל דמלל לוכי קיִתָו דימלת ןיאש המ הנש הנומשו

 .ל5 ,ס תוסק1

 = -אתירואב יעלו .םיבשוי ויה--ןיבתיוווה.ותרובחו--היתרובחו .השעמ--אמלדנ(ד
 הנאחה לעב היהו--'1גו הוהו . דחא הנאת ץע תחת--הנאת אדה תוחת .הרותב םינוהו
 ,םינאתה תא ונא טוקלנ אלש--ונדשוח .םוי לכב (םינאתה תאו הילעמ טקולו רקבב םיכשמ
 ,הנאתה לעב םהילא אב רחמל--יוגו אתא רחמל :רקבב םוי לכב אובל םידקמ אוה ךכיפלו
 ה ןירבעו ןיגיהנ ןותיוהד .תחא תוכז ,הוצמ--הוצמ ארח .ינודא--יירמ .םהל רמאו
 םתענמ התוא םג-ינמ הנותענמ .יתנאת תחת הרות סתדמלש ,ימע םישועו םיגהונ םתייהש

 ףונב הנאתה לעב לא ורבד םימכחה) וגב דשוח אוה אמש; : ונרמא-אמלד ןירמא .ינממ

 אלש םחל עידוהל ידכ ,המחה תחירז רחאל אב תרחמה םוי לש רקבב--'ונו ארפצב .(רתסנ
 .םינאתש ינפמ אלא ,המכשהב םינאתה תא םוי לכב טכול היה םהב דשחש דשחה ינפמ
 רחאל אבש ,סעפה סג היה ןכו-וילע החרז .  תועילתמ המחה תחירז ינפל תוטקלנ ןניאש
 . איצוהל ,ריפהל-קלסל . הנמז--התנוע .םינאתה ועילתה ןכלו ,המחה ל החרזש

 לש הקותמה ותנש לע רבדמה ,ארקמה לש וטושפ יפל ירהש--ןאכ ביתכ ןיא ןשי ה
 תנוכש אלא ? "לכאי, רמא הז ל ,'ןשיי הברחה םאו טעמ םא, רמול היה ךירצ ,דבועה
 לעופה ןמ תוחפ אל ותליכא יד רכתשהל קיפסי שעמ קר רבועה זירזה לעופהש ,  איה ארקמה
 תוזירזב היהת ותדובעש אלא ,טעמ דבעי םא--"שעמ םא, :אוה בותכה רועשו) הברה דבועה

 \ , .הָלּועמ ,ןונה -קיִתָו . תומלשב--םלשמ .\חוש הדמב ורכש לכאו

0 

5 
- 

 " " םהמ דחא לכ--ילכאי, = ,תוזירדזב אלש לבא ,הברה דובעיש וא--"הברה םאו, ,המכהבו
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 5 .תוכרב :ימלשורי דומלת

 .הֶרּומְּת ול ןיִא תַמָש םַכָח דיִמְלַת 'ו

 העברא :יוליע  רַמָפַאָו איל 'ר לאָע ,  ריִבז רב ןומיס 'ר ךמּ דכ
 ףָסָּבל שי יִּכ, :ןיפילח ןהל שי ודבא םא ןלוכו ,םלוע לש ושימשת םירבד
 םא וליא -- י"הָשּוחְנ קּוצָי ןֶבָאְו חֶקְי רפעמ לרב קי בָהֶזל םוקמּו אָצומ
 איבמ .ימ ,ותפילח  ונל .איבמ ימ ,תמש ח'ת לבא  ,ןיפילח ןהל שי ודבא
 לָב יִנָעִמ הָמְלְִנְו ,הָנִּב םוקמ הֶז יאו ,אָצָמת ןיאמ הָמְכַחהְו, ?ותרומת ונל
 | 0 םבל אצי האיצמ ואצמש 7 0 יחא םא המ : .:רל 'ר רמא | ."יַח

 סלב

 רָבָּד ףום, :יוליִע רַטְפַאְו 0 יובא 9 יסוס .רב יול 'ר ךמד דכ
 המל  .יידֶאָה לָּכ הז יִּכ ,רומש ויָתוְצַמ תֶאְו אָרָי םיִקלֶאָה תֶא עַמַשִנ לפה
 -ויהו םינפג האמ וב ויהו  ,םרכ ול היהש ךלמל  ?המוד יסיפ רב יול היה
 לע דרמע ,םישמח לע דמע ,ןיי לש תיְבָח האמ הנשו הנש לכ תושוע
 לע דמע ,רשע לע דמע ,םירשע לע דמע ,םישלש לע דמע ,םיעברא
 םרכה לככ וילע ביבח ןפגה ותוא היהו . ןיי לש תויבח האמ השוע היהו ,דחא
 אות ארה  ,םדא לבכ היבקה "נפל .ביבח יפיפ רב ול ₪. היח רפ .ולוב
 .י"םֶדֶאָה לָּכ הז יִּכ. :ביִתְבִד

 . ךְתּוא םיִרְּבכְמִש  םוקָמל ךל (ח | :

 רמא  .ןיחפ רב . דח ּהיִתַמַח .אָכָהְל ק קיִלְס ד .ןיִּנפ םלוע הֶנָה אָנהַּ
 היל תָוהןכו . םֶתְחיִמ אָרְבִג אוהה ּהיִניִד רזג :היל רמא ?אימשב ג אלק המ :היל
 :היל רמא ?אימשב אלק המו :היל רמא ,היתמח ,ןְרָמ דח היב עפ .תימו
 תיקיִלְס ,המ :רמא .תימו היל תווה ןכו ,םתחימ ארבג אוההד היניד רזג
 תיִחיִנ לּוזיִג ?לארשיד אערא ינב הָלָטְקיִמְל תיקילס ,המ + יִטַחְיִא אנאו יבמ
 היִמיִאְד שנחרב :היל רמא ,ןנחוי יבר יּבכְל אָתַא .תיקילסד ןָה ןמ יל

 .סכ5 .גו כי תלסק4 .תכ כמ תיסלרב .סכ ,כי סמ ,סכפ .5--0 ,תכ וי

 לש םשימשתל םיכרצנה םלועב שי םיבושח תכתמ ינימ העברא--םירבד העברא (ו

 .הלאה םיבותכב םיטרופמ הלאה טירבדה תעברא לכ--'ונו ףסכל שי יכ .םדאה ינב
 .סהיקשב םפסכ תא-חאיצמ ואצמש .םתחת םירחא גישהל רשפא- ןיפילח ןהל שי.שיאל.-ודבא םא

 .םישמח קר ונממ וראשנ- םישמח לע רמע |. לאומש לש ויבא-לאומשד יובא 1

 הלעשכ-אכחל קילס דכ .דאמ ריעצ-ןינס םלוע . היה--הוה  .אנהכ בר-אנהכ (ח
 -אימשב אלק המ ..דחא הלקנ םדא-ןיחפ רב דח .והאר-היתמח .(לארשי ץראל לָבבִמ) ןאבל
 תעדלו ו עמשנש המ עדוי יאדוב ךתומכש זירז ריעצ : רמולכ ,םימשב עמשנ לוק המ
 סעכ לארשי ץראל אנהכ לש ותפינכבש יפל ,תאזה געלה-תלאש תא וינפל שיאה עיצה םירחא
 שיאה וב ץצולתה ןכלו-היחתל בשו םימחר וילע שקב ךכ רחאו ,תמו ושינעהו ןנחוי 'ר .וילע
 ןכו .םתחנ שיאה ותוא לש וניד רזג-היניד רזנ .םשמ בשש םימשב עמשנ המ והלאשו
 ? תאז המ-'ונו תיקילס המ .רחא-ןרח .וב ענפ-היב עגפ .תמ יכ ,ול חרק ןכו-היל תווה
 --לארשיד ערש . גורחל-הלטקימל .אטוח ינא הנהו בוט תושעלו תוכזל (הנה) יתילע
 .םדא--שנ רב .אב-אתא .וילא יתילעש ה - דראו "רו וגו תיחינו לוזינ . לארשי ץרא
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 לוזיי :היל רמא ?היל לּזינ ןֶהְל ,היל אָרקּומ יִהּובָאְד ּהיִתְמיִאְו היל אָרְסבִמ
 :ןנחוי יברל היל ןירמא ןותַא .קלסד ןֶה ןמ אנהכ היל תיִחִנ .היל ןירקומד ןֶהְל
 ןירמא ?אָחּושר בַסיִמ אָלְד היל לּויִמ הָוַה המ :רמא .לבבל אנהכ תיַחְנ אָה
 ; היריד תושר תליטנ הָָה אוה - ךל רַמָאְד אָתְלִִמ איהה :היל

 " הָנָשִמ גַהְנִמ (ט

 :ארטיל אדה ןוכוימ יִעָּב לזא .םד ויקַא לזא .אכהל קלס דכ אריעז יבר
 ןישָמְחְּב :היל רמא ?אתרטיל ןיִרֶה המכב ":היל רמא .אָחְּבִט ןמ דַפּוקְד
 אלו !'ע ךל בס .יוליע ליבק אלו !ןיתיש ךל'בַס :היל רמא .םֶסְרוק דחו ייִיִנָמ
 רמא .יוליע ליבק אלו .הֶאְמ אָטמַד דע-!'צ ךל בס ,'פ ךל בם ,יוליע ליבק
 המ ,ןִנָבִר :ןול רמא .אָרְעו תיבל תיחְנ אָשַמַרְּב .ךגהנמכ רבע :היל
 דח היל ּוחַמְּד דע דפוקד ארטיל שנ רב ליבא אלדר ,אָכָהְר אָגָהְנִמ שיּב
 ייִעְבּו ןוחלש .אחבט ןָלֶּפ :ןול רמא ?ןיָד אוה המו .:היל ןירמא !םסרוק
 0 רמא ןיִכָה לכ יבר :היל ןירמא .אָקְפִנ ּהיִנְורַא ןחְּכָשַאְו ּהיִמיִמייִמ
 .ןכ אגהנמד תָרְבְס יִמ ,יוליע תיִסָעְּכ אלד יילע יִתָיְ

 .ןציל לש ושְגָע

 .אָיְרַביִמְּד ןיסומיד ןֶמֶמְב יִחְסִמ יִעְּב :רפְס לזא ,אכהל קילס דכ אָסָי יבר
 אוההד היִתְקְנַע ןודּכ דע :היל רמא .דח לרקרופ היל ביו ןָציִל דח הי עַגפ

 -חיל לוזיי ןהל .ותוא הריקומ ויבא תשאו-'וגו היתתיאו | .ותוא הזבמ - היל ארסבמ +
 תחת ,ותוא םיזבמ ,ומא איהש ,לארשי ץראבש ,אוה וז הלאשבש ןווכמהו ?ול ךלי ןאל
 םוקמל ךלי--היל ןירקומד ןהל לעל" ,רהקא םידבכש םש וכ תנדומ שא ויהש ,לבבב רשא
 .-תיחנ אח .ואב-ןותא .וילע הלעש םוקמה ןמ אנהכ ול דרי-'ו11 תיחנ .ותוא םידבכמ םשש
 -'ונו אתלימ איהה ? (ינממ) תושר תחק ילב ול ךלה הז הככיא--'\גו הוה המ .  דרי אלה
 עיצהש ,הלאשה התוא :רמולכ ,ולש--הידיד .היהש אוה--הוה אוה .ךל רמאש רבדה ותוא
 :ךתבושתב התא ירהו ,ןאכמ תכלל ןוישר ול ןתתש ךינפלמ ותשקב התיהש איה איה , ךינפל
 . הזה ןוישרה תא ול תתנ

 . רשב--דפוק . תחא-אדח .תונקל הצר--ןובזימ יעב | .זיקה--זיקא . ךלה-לזא (ט
 דחו .(עבטמ ןימ) הנמ םישמחב--ינמ ןישמחב .וז ארטיל-אתרטיל ןידה .חבט--אחבט
 ליבק אלו . חלה תכמ ילב) םישש חק--ןיתיש ָךל בס . יחל תכמ) תחא הכמו--םפרוק
 ן --ךנהנמכ ריבע .האמל עיגהש דע--האמ אטמד דע .םיכסה אל ,וילע לבכ אלו--יוליע
 ..םימכהה דעו תיב לא םנכנ ברעב--'ונ] אשמרב | .ונכהו הנמ םישמח לבק , ךגהנמכ השע

 לכוא םדא ןיאש--ליכא אלד . ןאכבש גהנמה ער המ--אכהד אגהנמ שיב המ . םהל--ןול
 ןלפ .תאז השוע ימ ? תאז המו--ןיד אוה המו .תחא הכמ והוכיש םרט רשב לש ארטיל

 לבוהו תמש) אצוי ונורא תא ואצמו ואיבהל וצרו וחלש--'ונו ןוחלש .חבטה ינולפ--אחבט

 = המ ילע אובי--ילע יתייו . ךללגב שנענש דע וילע תסעכ ךכ  לכ--ןיכה לכ  .(תורבקל
 .ןאכ גהכמה אוה ךכש יתבשחש יפל ,וילע יתסעכ אלש-'\גו תיסעכ אלד . (העובש ןושלג אוביש

 --ןיסומיד ןהאב .ורשב תא ץחרל הצר--יחסמ יעב .רפתפהל ךלה--רפס לזא (י
 .ּול ןתנו--היל בהיו ..דחא ץל וב ענפ--ןציל דח היב ענפ .הירבטבש ץחרמה תיב ותואב
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 ,ךיחג אוהד אָמְחְ יוניִע = ; ךמע הָוָה ןאמ  :אנוכרא היל רמא " ,הילבק | 2 לכ ףיחָג היל םק לזאו ,םיטסיל דח ןיִאְּב םיאק אנוכרא חו . איפר אָרבנ |
 ימ .ליִטקְּה דח לע .היל יִרואְו הינו היִבְסנ .ימע הוח ךיחגד ןֶחֶא :היל רמא
 איהה, :היל רמא .אָחְממ אפי יבר רַבַעּדְזמ ןירש ימרפ ןינעְט ןוהְינְרת ןיקפ
 אָלְו !ארבג אוההד אָדִג שיב, :  היל רמא ."תצְנש רבכ איפר תוהד אָהְקִנע
 .י'םָכיִרְסומ ּוקְוחָי ןֶפ ּוצצולתת לא הָּתַעְו :ביתכ

 .יעיבר קרפ
 . תולָפִת שלש ּועְּבְכְנ םעט המ (אי

 שלש דגנכ :רמא ינמחנ רב לאומש יבר ? תולפת שלש ודמל ןֶכיִאָמּ
 ינא הדומ. :רמול םדֶאל ךירצ רחשב .תוירבה לע  הנתשמ םויהש םימעפ
 ךירצ החנמב "!הרואל הלפאמ ינתאצוהש ,יתובא יהלאו .יהלא 'ה ,ךינפל
 תואדל יִנַתיִּכש םשכ ,יתובא יהלאו יהלא 'ה ,ךינפל ינא הדומ, : רמול םדא
 ןוצר יהי, :רמול ךירצ ברעב '!ברעמב תוארל יתיכז .ךכ ,חרזמב המחה
 ךכ ,הרואל ינתאצוהו הלפאב יתייהש םשכ ,יתובא יהלאו יהלא 'ה ,ךינפלמ
 :םודמל תובאמ תולפת : רמאדיול ןב עשוהי יבר "1 הרואל הלפאמ ינאיצוח
 רמע רֶשֶא םוקָמה לֶא רקּכַּב םֶהְרבא םכשיַו : וניבא םהרבאמ רחשה תלפח
 םֶחְנִּפ המעי, : רַמיִתְד המכ ,הלפת אלא 'הדימע, ןיאו-?"ה ינפ תֶא םש
 'החיש, ןיאו--ו'הֶרָשְּב חושל קָחְצְי אָצָיַ :וניבא קחצימ החנמה תלפת "ללי
 ;?"ןחיש ךפשי 'ה ינפלו מעי יִכ יִנָעָפ הָלָפִּת רַמֶא ףאד המב הלפת אלא

 אלא "העיגפ, ןיאו -- "םש ןלנ יקב עגפיע : וניבא  בקעימ ברעה תלפת
 םֶרעב אשת לאו :רמואו ,"תואָבְּצ יהב אנ ועְכִפ :רַמיִתְר המכ ,הלפת

 . .חי ,זכ סימרי? .סי ,תכ תימסרבס .6,כק סילסתפ .גס ,דכ קיסר .3 ,וק סינסת< .זכ ,טי םיםסרכ5 :,ככ ,םכ סיעמיצ

 \העש יפל) התע דע :אסי 'ר ול רמא--'ונו היל רמא .תחא ףרוע תכט -- דח לדקרופ
 קנע | היחי זאו ,הילתל ץלה לש ופוסש :רמולכ ,הפר םדאה ותוא לש וראוצ קנע ןיידע
 .דחא דדוש ןדו דמוע ריעה דיקפ היה העש התואב--'1נו אנוכרא הוהו .הפי קדוהמ וראוצ

 ףתתשה ימ) ךמע היה ימ--ךמע הוה ןאמ .ודגנל קחשו דמעו ץלה ותוא ךלהו--'וגו לזאו

 ןצילה ותוא--ךיחג הוהד .הארו--אמחו | .ויניע תא אשנ--ונע הלת .(דושה השעמב ךמע

 0 דיקפה הוציו-הינדו היבסנ .ימע היה קחושה שיאה ותוא-'1נו ןהא .קחשו דמעש
 --ןוהיורת ןיקפנ ימ .דחא םדא גרהש ול הדוה זאו-'ונ\ היל ידוא| .םירוסיב ונודלו

 ןמ .(ןהילע תולתהל ץע תורוק יתש םינועש םהשכ-ןירש יתרת ןיניעט .םהינש ואצישב
 ,ראוצה קנע ותוא-'וגו אתקנוע איהה . ץחרמה תיבמ אציש אסי 'ר רבע ךכ ךותב-'ונו רבעד

 ותוא לש ולזמ ער-'וגו אדג שיב .לבחב וראוצ וקדהיו טעמ דוע :רמולכ , קדּוה רבכ ,הפר היהש
 .ךתתימב תמרג ךמצעב התאו ,הילתל םיצצולתמה לש םפוס יכ , םכיראוצ תורסומ-םכירסומ . שיאה

 םירהצ ,רחש : םויבש תופילחה שלש .דגנכ - הנתשמ םויהש . ןינמ , ןכיהמ-ןכיאמ (אי

 . .רמאנש המכ- רמיתד המכ .ברעו |
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 *תלפת :ורמג ןיִדיִמִתִמ תולפת :יִרָמָא ןנברו .ג'"יּב עַגפִת לַאְו הָלֶפְתּו הנר
 --החנמה תלפת :?"רקּבב הֶשִעִת דָחֶא שְבָּכַה תֶא. : רחש לש דימתמ--רחשה
 תלפח :י"םִיְּבְרַַה ןיַּב הָשְעִמ יִנָשַה שָבָּכַה תֶאְו, :םיברעה ןיב לש דימתמ
 . םֶתְס חתוא ונשו התולתל המב ואצמ אל --בדעה

 .ותּואיִשְנִמ לֶאיִלְמּג ןבר תֶדְרּוה (בי

 ברעה תלפת. :עשוהי יבר תא לאשו אבש דחא דימלתב השעמו
 "?ןהמ ברעה תלפת, :לאילמג ןבר תא לאשו אב ."תושר, :היל רמא '?ּוהמ
 רמא "+תושר :יל רמא עשוהי יבר אָקְו, :היל .רמא ."הבוח, :היל רמא
 ."תאוה הכלהה תא לאשו דומע ,דעווה תיבל םנכאשכ ,רחמל, :היל
 רמא "?והמ ברעה תלפת,, : לאילמג ןבר תא לאשו דימלת ותוא דמע רחמל
 לאילמג ןבר רמא "?תושר :יל רמא עשוהי יבר אהו, :היל רמא ."הבוח,, :היל
 דומע, :היל רמא "ואל, :היל רמא '?תושר רמוא אוה תא,, :עשוהי יברל
 דמוע עשוהי יברו שרודו בשוי לאילמג ןבר היהו "!ךב וריעיו ךילגר לע
 תא רטָפַה. :ןמגרותמה תיפצוח יברל ורמאו םעה לכ וננירש דע  ,וילגר לע
 ודמעו םעה לכ וליחתה .רמאו ליחתה "!רומא,, :ןזחַה ןוניז יברל ורמא "1םעה
 תא ונימו וכלה .י"דיִמָת ךֶתָעְר הְרָבַע אל יִמ לע יִּכ, :ול ורמאו םהילגר לע
 .תוביש ושאר לכ אלמתנו הנש הרשע שש ןב ,הבישיב הירזע ןב רועלא יבר
 אלא ,ינממ רתוי הרות ןב אוהש אל, :רמאו רעטצמו בשוי אביקע יבר היהו
 שיש םדא ירשא ,ויתובא ול וכזש םדא ירשא .ינממ רתוי םילודג ןב אוהש
 ?הירזע ןב רזעלא יבר לש ותדיתי התיה המ יכו "!הב תולתיהל ימב דתי ול
 ;רמא יפיפ רב בקעי יבר ?םש ויה ןילפפס המכו .ארזעל ירישע רוד היהש
 .רדגה ירוחאל םידמועה ןמ ץוח ,םימכח ידימלת לש םש ויה ןילספס םינומש
 ירוחאל םידמועה ןמ ץוח ,םש ויה תואמ שלש : רמא ןובא יברב יפוי יבר
 םרכב םימכח ינפל הירזע ןב רזעלא יבר שרד שרדמ הז, : ןִניִנִת מת .רדגה
 תורוש תורוש ןיושע ויהש ,םימכח ידימלת ולא אלא ? םש היה םרכיכו ."הנביב

 טי ,ג סוקנ<4 | .סט3 .ד ,תכ רכדמכ5 ,זט ו סומרי1

 .אלהו--אהו . םדאה לש וצפחב היולתו תושר וא ,םדאה לע הבוח איה םא-והמ (בי

  -םעה תא רטפה | .ומערתה ,ונגר--ןננרש .שרדמה תיב ,םימכחה פונכ םוקמ--דעוה תיב

 בותכה תא התא רומא-רומא . תפנכה שמש--]!חה .ותיבל םעה ךליו ךירבד הלכ , םעה תא רוטפ

 .םימכחה תא בילעהלו רעצל .לאילמג ןבר היה ליגר יכ -'וגו ימ לע יכ | .ןלהל אבומה
 ונימשכ הירזע ןב רזעלא 'ר היה--הנש הרשע שש ןב .םימכחה תבישיב אישנל - הבישיב
 < ול השענ ןכלו ,רוחב אלו ןקז תויהל ןשרדל האנש יפל ,הביש תורעש--תוביש . אישנל ותוא
 -םש ויה םילספפ המכו . תובא תוכז :רמולכ-הב תולתהל ימב דתי . ויתורעש וניבלהו סנ
 . לבקתהל םייוארה םידימלתה תריחבכ קדקדמ היה לאילמנ ןבר יכ ,רזעלא יבר תא ונימש םויה ותואב

 תיבל סנכהל תושרה הנתנ התעו ,ותואישנ ןמזב םצמוצמ םידימלתה רפסמ היה ןכלו שרדמה תיב
 < = ..(תובותכ אתכסמ לש'ה קרפב)ונדמל םש-ןנינת ןמת .םילספס הברה םש ופסותנו הצרש ימ לכל שרדמה
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 יּבַג לַזַא .ותיבב וסייפל דחאו דחא לכ לצא לאילמג ןבר ול ךלה דימ .םרבכ |
 תא ןיליאמ, :היל .:(רמא ,ןיטחמ | דיִבְע בית ּהיִחְּכְשַא ,עשוהי בש

 רמא "!וסְנרפ התאש רודל ול יא יִעָרומ יִעָּב תא ןודּכ דעו, :היל רמא "זיה
 .:ןיִרָמְּד תיאו ,רֶצַק דח הירזע ןב רזעלא יבר יבג ןוחלשו ."ךל יִתיִנעְנ היל
 הזמ אל וניאש ימ ,הֶזי הָזמ ןב המ אוהש ימ, :היל רמא .הֶוַה אביקע ובר

 רמא 'ּיהְלְקִמ רפא ךרפאו הרעמ ימ ךימימ :הזמ ןב הזמל רַמָיַי ,הזמ ןב אלו
 אל ןכ יפ לע ףא .לאילמג ןבר לש וחתפל םיכשנ םתאו ינא  ,םתיצרתנ :ןול
 . ןיד תיב בא ותוא ונימ אלא ,ותלודגמ ו

 .םיִמְכְת  תולְפְת (נו

 תולפת שלש ללפתמ היה רזעלא יבר :יִדיִאִרב בקעייבר םשב תדפ יבר
 אלש ,יתובא יהלאו יהלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי, ?רמוא והמ .ותלפת רחאל
 אלו ,ונבל לע הלעת םדא .תאנש אלו  ,םדא .בל לע ונתאנש הלעת
 אהתו ,ונבל לע הלעת םדא תאנל אלו ,םדא בל לע ונתאנק הלעת
 אייח .יבר +ךינפל םינונחת ונירבד ויהיו ונייח ימי לכ .ונתכאלמ ךתרות
 המ לכמ ּוטקְחְרִתּו ךמש תא האריל ונבבל  דחייתו, :ףיסומ אבא רב
 "!ךמש ןעמל הקדצ ונמע השעתו ,תבהאש המ לכל ּונָבְרְקְתּו ,תאָנשָש
 היחמ 'ה התא .ךורב,, :רמול ךירצ ותנשמ רֶעּונה :ןירמא יאני יבר תיִבָּד
 בל יל ןתתש ,יהלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי !ךל יתאטח ,ינובר !םיתמה
 , הבומ שפנו ,הבוט ןיע , בוט םש ,בוט רבח ,בומ רצי , בוט קלח ,בוט

 -- 'וגו היחכשא | .לא ,לצא --יבג | .חחילכ ונממ שקבל | ,ותוצרל -- וסייפל
 .(סנרפתמ) יח התא הזמ -- ייח תא ןיליאמ .םיטחמ השועו בשוי אוהשכ ואצמ
 .(םיסנרפתמ םימכחהה ידימלת חמב) תאז תעדל תייה ךירצ ,התע | 5 אלהו--'ונו ןורכ דעו

 . םימכחה וחלש זא--ןוחלשו [ול לוחס : רטולכ ." ,.ךלי  ענכנ ינא-ךל יתינענ .וניהנמ-ופנרפ

 .ותואישנל ותוא בישהל םיצורו לאילמנ ןברל וסיופתנ םהש ול עידוהל ,דחא םבוכ--רצק דח
 הזמ .הירזע ןב רזעלא יברל ךלהש ,חילשה ותוא היה--הוה . םירמוא שיו--ןירמד תיאו

 ,םייח םימ אלו--הרעמ ימ .רמאי-רמיי : תאטחה ימ תא תוזהל לינרח ,ןהכ ןב ןחכ--הזמ ןב =

 הרפה רפא-אלו הריכ רפא--הלקמ רפא .הרעמ ימ אלו חיזהל םירשכ םייח םימ קר יכ
 ןברכ) אישנ ןב אישנ אוהש ימ קר :הצילמה ךרד לע ורמאנ הלאה םירבדהו ;המודאה
 תואישנב םלועמ שמש אלש ימ לבא , תואישנה תרשמב ןהכל יואר (ללה לש וערזמ היהש לאילמג
 םתא םא--םתיצרתנ ? תואישנל יואר וניאש ,אישנל רמאל לכויה-םיאישנ ויה אל ויתובא סנו

 -'וכו .וחתפל םיכשנ | .ותואישנל | וריזחחל םיצור | םכנהו לאילמג ןברל | םתסייפתנ
 . ותואישנל וריזחהל

 תיבד .םי לכ לש תולפתה רחא-תולפת שלש .רמא -- 'וכו תדפ יבר ינו
 .םירמוא יאני 'ר תיב ינב-יאני 'ר
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 "יפב החיש ונשעת לאו 1ונב ךמש לֶלַחִתִי לא ,הכומנ חורו ,הלפש שפנו
 לאו ,שפנ חפמל ונתוקת אלו תירכהל ונתירחא יהת לאו ,תוירבה לכ
 .,םדו .רשב ידיב וניתונומ רופמת לאו ,םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת
 , ךנוצר .ישוע םע ךתרותב ונקלח ןתו ,הבורמ םתפרחו הטועמ םתנתמש
 אוו רב אייח יבר  "!ונימיב הרחמב ךשדקמו ךריע ,ךלכיה , ךתיב הנב
 ונבלב ןתתש , וניתובא יהלאו וניחלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי, :יִלָצִמ
 'יבר '! אבה םלועל וניתובאמ שוכנ אלש ,ךינפל המלש הבושת תושעל
 "יבר .ןכ היִּתְשרֶּפ רַתָּב רמה ּהיִרומאל היל עבק לאעמשי יבר יב ןדיי
 "יהלאו יהלא 'ה = ,ךינפלמ  ןוצר יהיו :יִלַצִמ אקיטסולְּבְסיִא רב  םוחנת
 .תושעל ונתארב ךכש ,ונבלמ ערה רצי לש ולוע תיבשתו רובשתש ,יתובא
 -רואש ? בעמ ימו--םיצפח ונאו ץפח תא . ךנוצר תושעל םיבייח ונאו , ךנוצר
 יה ,ךינפלמ ןוצר יהי אלא ,וב דומעל חכ ונב ןיאש ,ךינפל עודיו יולג .הסיעבש
 .בבלב וננוצרכ ךנוצר השענו ,והעינכתו ונילעמ והתיבשתש , יתובא יהלאו יהלא
 , יתובא יהלאו יהלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי, :יִלַצַמ הוה ןנחוי יבר א "!םלש
 ,הוקתו תירחא ונפוס חילצתו . תועירו םולש ,הוחאו הבהא ּוניִרּופְּב ןכשתש
 .,בומ רבחו בוט בל ּונְנְקַתְו .ןדע ןגב ונקלחב שישנו ,םידימלתב ונלובג הברתו
 "!הבומל ונשפנ תרוק ךינפל אבתו ,ונבבל לּוחי אצמנו םיכשנו

 .יעויבש קרפ
 יְּלֶמַה .יאני| חטש ןֶּב ןעְמְש די

 :םישמחו האמ ,חטש ןב ןועמש יבר ימיב ולע ןיריזנ תואמ שלש :יִנת
 ,אכלמ יאע יבג אָחֶא .חתפ ןהל אצמ אל םישמחו האמו ,חתפ ןהל אצמ

 בָהְי אלא ,ןיִנבְרְה הָאְמ עשת ןיִיעְּב ןיריזנ הֶאְמ תָלְת אָכָה תיא, :היל רמא
 לא .ןישְמחְו הֶאְמ עברא היל חלָש "יריד ןמ אגלפ בֶהָי אנאו ריד ןמ אְָלּפ תא
 לחה .םַעְכּו אכלמ יאני עמש ."םולכ הידיד ןמ בַהְי אל, : היל רמו אָשיִב אנשיל

 "יבר יב .ללפתמ--ילצמ | .תינתונע ,הלפש -- הכומנ .תענכנ שפנ -- חלפש שפנ
 וירבד תא ראבמ היהש ,ולש ןמגרותמהל עבק-'וכו חיל עבק .לאעמשי יבר ןב - לאעמשי
 .,םדאה שפנ תא דימת ררועמה ערה רצי -הפיעבש רואש . השרפה םויס רחאל ךכ רמאיש ,םעהל

 .ונבל תוקת--ונבבל לוחיי  .ונקלחב ,ונלרוגב--וניירופב = . הסיעה תא ץימחמה רואשכ
 .הבוטל שפנ תרוק ונל איצמהל ךינפל הלעתש--הבוטל ונשפנ תרוק ךינפל אבתו

 ך :םילשוריל ואב--ולע .םיינע ויחש--ןיריזנ .אתיירבב רמאנ ךכ ,רמאנ ,יונש--ינת (דו

 .םתוריזנ תא לטבל הָרֶתַה--חַתַּפ : תונברק איבהל ויה םיכירצו םתוריזנ ימי ומלשש רחא

 . םיכירצה-ןייעב .שלש--תלת . ןאכ שו--אכה תיא | .ךלמה יאני לא אב--'וכו אתא
 .םימלשו הלוע , תאטח : דחא לכל תונברק השלש , תונברק תואמ עשת--ןינברק האמ עשת
 .ילשמ הצחמה תא ןתא ינאו ,ךלשמ הצחמה תא התא ןתתש אלא ךממ שקבמ יניא-"ןכ| אלא
 ' ול רמאו--היל רמו .ןישלמ ,הער ןושל--אשיב אנשיל .ךלה--לזא . םישמח--ןישמח
 ..אריתנ  ,דחפ--לחד .המואמ ולשמ ןתנ אל (חטש ןב ןועמש)--םולכ הידיד ןמ בהי אל
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 פרפד אתוכלמ ןמ ןיִבְרְבַב שנ ינב ןוקלס ןימוי רַתָּב ..קרעו חמש ןב ןועמש"
 אכה תיא ההד ןנַא ןיִרָיהְג :היל ןיִרָמָא ,ןיִלְכָא ןיִבְתָיַד ןמ .אכלמ יאני יבג
 :היל ןירמא .אָדְבְש ןול יִנִת  ."המכחד ןילימ ןימוק רַמָא הָוהַו בֶס רַבָג דח

 .אתכלמל אכלמ ןיב היל ביתו אָתַאְ .אָלָמ היל בי חלש .היָתיִתיִאְ חלש |
 ךנומממ ּתַא .ךב תיִלְּפַא אל, :היל רמא :"?יב תיִלָּפִא המל, :היל רמא
 מלו. : היל רמא .ו"ףסכַה לַצְּב הָמְכָתַה לַצָּב יִּכ, ביתכד , יחָיִרְוא ןמ אנאו
 : ארק ןיִדָה הָמָיַקִמ תיִעְבּו ילע םַעָכ .יִרָמָּד תיִעָמש :היל רמא .'? ָתְקרְט
 היִהִּת הָמְכְמַה תעד .ןורֶתינ, :יולע .אָרְקּו .י"םעְז רָבִעְי דע עַגְר טעְמכ יבח,
 :היל .רמא '+אתכלמל אכלמ ןיב בת המלו, :היל .רמא .י"ָהיִלְעב
 :רמא .:ףבישות םִיִדיגְנ ןיבּו ּךְממורתו הְלְסְלְ, : ביתכ אריס ןבד יִרפיִסב
 יאני לכאש ןוזמה לע ךרבנ.  :רַמו אסכ בַמנ ."ףירְביל אָסָּכ היל ובה.
 :רמאנ המו, :היל רמא '?ךִתּויִשקְּב . תא ןודכ דע, :היל רמא "! וירבחו
 +רמו לכאו היל ּובַהָי ."לוכיִלְד היל ןובה, :רמא "?'ונלכא אלש ןוזמה לע,
 ."ונלכאש ןוזמה לע ךרבנ,

 ,ינימש 5

 הרואה התוא השמש תועש ששו תש : הרי יבר םשב יול יבר
 תבשילילב הרשע םיתשו תבש ברעב הרשע םיתש :ןושארה םויב תארבנש

 .כי | 5 תלסקפ | כ ,וכ סיעמיב | ,בי ןז תלס1

 לא סרפ תוכלממ םילודג םישנא ואב--'וכו ןוקלס .םימיה ץקמ--ןימוי רתב .חרבו--קרעד
 ונא םירכוז--'וכו ןנא ןיריהנ | .ול ורמא ,לוכאל ובשישכ--יוכו ןיבתיד ןמ | . ךלמה יאנ*
 םהל רפפ--אדבוע ןול ינת .המכח ירבד ונינפל רמוא היהש ,דחא ןקז שיא ןאכ היהש
 רבד הזיא ול ןתנ) רבד ול ןתנ--אלימ היל בהיו .והאיבהו--היתיתיאו . השעמה תא ויאני)
 המל .הכלמהו ךלמה .ןיב בשיו אוביו--'וכו אתאו | .(הערל וב עני אלש החטבהל ,ןמיסל
 --ךב | תיילפא אל | .תתנ אלו הצחמה תא תתל תחטבה יכ ,יב תלתה המל--יב תיילפא
 יתרותב םהל יתרזע ינאו ךנוממב םיריזנהל תרזע חתא--'וכו ךנומממ תא .ךב יתלתה אל

 תנתממ התוחפ ותנתמ ןיא ןבלו תונברקה תאבהמ םתוא רטפו םישמהו האמל הרתה חתפ אצמש)

 ארקמה תא םייקל יתיצרו ילע סעכ ינודאש יתעמש--'וכו תיעמש . תחרב--תקרע .(ךלמח

 המלו .'ונו "תעד ןורתיו, בותכה תא יאני וילע ארקיו--יולע ארקו  .ירתפה-יבח .הזח
 --ךרבילד אסכ היל ובה .ךממורת איהו המכחה תא רקוה--'ונו הלסלכ .תבשי המלו-תבת*
 ךרוע התע דע--'וגו ןודכ דע . רמאו-רמו . חקל--בסנ .ןוזמה תכרב ךרביש סוכ ול ונ=
 רמאה ?רמא הז הככיאו--רמאנ המו ?הכרבה חסונ אוה ךכ יכו  ,יב לתהל ' ךתוישקב דמוע

 - .לכאיו ול ונת--לוכילד היל ןובה  .םולכ יתלכא אל ירהש "!ונלכא אלש ןוזמה לע ךרבג,
 % .רטאו לכאו ול ונתנ-'וכו היל ובה*

 | .רטא--'וכו יול יבר (וט
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 +ופוס דעו םלועה ףוסמ הב טיבמ ןושארה םדא היהו .תבשב הרשע םיתשו
 תחת, :רמאנש ,ררושמ  ולכ םלועה לכ ליחתה ,הרואה הקספ אלש ןויכ
 ,תבש תאציש ןויכ .י"ץֶרֶאָה תופנפ לע ורוא,ש ימל +'ּוהְרְשְי םימשה %
 אוה, וב בתכש אוח ולא, :רמאו םדא אריתנו אבו ,ךשחה שמשמ ליחתה
 'ףשח ךא, :רמאו "!ינכשנל אב אמש ,י"בקע ּונָפּושְת הָּתִאְו שאר ףפושי
 הזל הז ןשיקחו פער ינש ה"בקה ןמזהעש התואב :יול יבר רמא .+"ינושי

00)) 
 אה

 = ארוב,, : הילע ךריבו ז"ינרעב רוא הללו : ביִתְכַד אוח אְדַה .רוא ןהמ אציו

 איהש ,תותבש יאצומב שאח לע ןיכרבמ ךכיפל : רמא לאומש ."שאה ירואמ
 .ּהָתַיִרְּב תליחת

 .יעישת קרפ |
 .םיִניִמַל יִאְלְמַש יִּבב תובּושְּת וזט

 רמא "+ םלועה תא וארב תוהולַא המב, :  יאלמש יבר תא ולאש ןינימה
 לאש יִּכ, :רמאנש ,ןושארה םדא תא ולאשו וכל ? ןילאוש םתא ילו, : ןהל
 ביתכ ןיא "ץראה לע םדא םיהלא ואב רשא,, .<'וגו "םיִנושאָר םיִמָיל אנ
 :היל ורמא .י"ץֶרֶאָה לע םֶדָא םיִהְלֶא אַרְּב רֶשא םויה ןַמְל אלא ,ןאכ
 ביתכ ןיא ? ביתכ "וארב,, יכו, :ןהל רמא י"?'םיהלע אָרָב תיִשאַרְּב, ביתכהו,
 ;ןדיצב .ןתבושת--ןינימה 0 םיקמ לכ :יאלמש יבר רמא ."ארב. אלא
 'רמא +י"?ּונַתּומְדַּכ ּונָמְלַצְּב םֶדֶא הָשָצִנ, :ביתכד ןָחֶא הָמ. :ותוא ולאשו ורזח
 אָרְבִיַ, אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "םמלצב םדאה תא םיהלא וארביו, :ןהל
 :המ ונ5 ,הנקב תיחד ולאל,, :וידימלת ול ורמא "! +"ומְלַצּב םֶדָאָה תֶא םיִהלֶא
 ,םדא ןמ תארבנ הוחו רפעה ןמ ארבנ םדא רַבַעָשְל, :ןהל רמא "? בישמ התא
 רשפא יאו השא אלב שיאל רשפא יא = ,"ונתומדכ ונמלצב,;-ךליאו םדאמ

 .₪ ,8 תיםסרכ< .סשל .3) ,ד סירכד6 סמל .סי ,טלק סילסת6 | .וט ,ג תיםסרכ8 .סמל .ג 9 כו
 כ ,סמ סש10 .וכ ,סש ספ

 תחתש םירוציה לכ :רמולכ "ריש, ןושלמ תאזָה הלמה תא שרוד  הריזב 'ר-והרשי

 .אוה, וילע רמאנש ,שחנה אוה הזש רשפא--אוה ולא וכו ורואש ימל םיררושמ ויה םימשה

 . בותכש והז-ביתכד אוה אדה . פתוא הכה-ןשיקהו .םינבל ,שא ינבא--ןיפער  .'וגו "ךפושי

 ןושלב--"וארב רשא, | .הברה תויושרב םינימאמו דחא לאב םירפוכה--ןינימה (זט

 -םיהלא 'וגו היל ורמא .םלועה תא ארב דחא לֶאָש ירח ,דיחי ןושלב-"ארב רשא, .םיבר
 -ורקפש . םלועה תא וארב םיבר םיהלאש עמשמ "לא, אלו םיבר ןושלב "םיהלא, בותכ אלה
 < --ןדיצב ןתבושת .םלועב םילא הברה שיש הרותה ןמ היאר ואיבהו הריפכ ירבד ורבדש
 + הז המ-ןה וא המ .םהב |םיעויתסמ םהש ספוג םיבותכה םתואמ םהיורבד תא רותסל רשפא

 .ידכ קר היופה הבושת םהל תובישה--הנקב תיחד .םיבר ןושלב לכה--'וכו "השענ,
 \ רצונ םדאה-"ונתומדכ ונמלצב ,  .הוחו םדא וארבנש רחאל--ךליאו ןאכמ .םהמ רטפהל

 אוה ךורב שודקהו ףונה תאירבב םיפתתשמ השאהו שיאה : : םיהלא םלצבו ויתובא תומד םלצב
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 המ, :ותוא ולאשו ורזחו ."'הניכש אלב ןהינשל רשפא יא ,שיא אלב השאל
 םה, :ןהל רמא '? "עדי אוה 'ה םיקלַא לֶא ה םיהְלֶא לא :ביתכר ןֶהָה
 ,יבר, .:וידימלת ול ורמא ."ביתכ "עדוי אוה, אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "םיעדוי
 ,דחא םש ןתשלש, :ןהל רמא "+ בישמ התא המ ונל ,הנקב תיחד וליאל
 ןָהָה המ. :ותוא ולאשו ורזח  ."פוטסּוגא, "רפיק, "םווייִליִסָב. רַמָאְּד שניאכ

 "וארקיו, "ורבד,, יכו, :ןהל רמא 'י"ָץֶרֶא אָרְקִיו רָּבּד 'ה םיִהְלֶא לא םיתכד =
 .,יבר,, : וידימלת ול ורמא "!ץרא ארקיו רבד,, אלא ביתכ ןיא ?ןאכ ביתכ
 שניאכ דחא םש ןתשלש, :ןהל רמא "+ בישמ התא המ ונלו ,הנקב תוחר ולאל
 יִּכ, ביתכד והמ,, :ותוא ולאשו ורזח . "ןטקטיכרא, = "ןינב, "ןמּוא,  רמאד
 אלא ,ןאכ .ביתכ ןיא "המה םישודק,  :ןהל רמא "??'אוה םיש'רק םיָהלא
 המ ונלו--הנקב תיחד ולאל ,יבר, : וידימלת ול ורמא ."אּוה אונק לא, ,"אוהש
 םשב ןדוייבר רמאד .תושודק ינימ לכב שודק :קחצי יבר רמא "? בישמ התא
 תפישח ,השודקב ובּושיו השודקב ורוביד ,השודקב וכרד -- ה"בקה :אחא יבר
 . שָדקַּב םיקלא,, :השודקב וכרד . השודקב רידאו ארונ (םיהלא) ,השודקב ועורז
 .:השודקב ובשומ :%שְךקב יִכְלַמ ילא תווכיִלָה. :השודקב וכוליה :י"ֶךְכְרַּב
 :"ןשדקּב בד םילא, :השודקב ורוביד :י'ושדק אָפְּכ לע בשָי םיִהלֶא
 :השודקב רידאו ארונ :+יושדק עורז תֶא 'ה ףשָה, :השודקב ועורז תפישח
 לדג יוג יִמ, : ביתכד ןָהֶא המ, :ותוא ולאשו ורזח .י''שדקב רַדֶאְנ הָכְמַּכ ימ,
 טארק לכב וניהלא 'הכ, :ןהל רמא 'ּוי"ּויִלֶא םיבורק םיִהְלֶא ול רָשֶא
 ;וידימלת ול ורמא ,וג"וילא ּטָאְרְק לָכּב, אלא  ,ןאכ ביתכ .ןיא "םהילא
 לכב בורק :ןהל רמא % בישמ התא המ ונל ,הנקב ,תיחד ולאל . בר

 הרז הדובע :ןומיס רב הדוהי יבר םשב סחנפ יבר רמאה | , תּוביִרְק .ינימ
 ףַתְּכ לע ּוהּואָשָי, ?אמעמ המ .הקוחר אלא הניאו --הבורק תיארנ
 אלו ,תומיש דע קעוצ אוהו ,תיבב ומע והולַא :רבד ףופ -- וגו "ּוהּולְּבְס
 :יול רמאד .ונממ בורק ןיאו קוחר הארנ ה"בקה לבא ,ותרצמ עישוי אלו עמשי
 שמח ךלהמ עיקרל עיקרמו הנש תואמ שמח ךלהמ עיקרל דעו ץראהמ

 .ק ,תק סכ7 | .ט ,זמ סש6  ,סכ  ,םס סעפ | ,רי ,וע סילסקא = .ץי ,דכ עקוסיט 5.  ,ג סינסתפ ככ ככ עשוסא\
 .[ ,ומ סיעקי8 ס .! ,ד סילכד10 .?' ,וט תומספ .' ,ככ סיעמ8

 "םיהלא,  ,"לא, :תוהולא שלש שיש הזמ עמשמ ירה--'ה םיהלא לא .ףונל חטשנה תא ןתונ

 לש רובכה ראת-סוטסוגא .תינויב ךלמ--םויליסב .רמואה טדאכ-רמאד שניאכ ."'ה,ו
 םישמשמ ךכ ,דחא םדא לש םייונכ אלא םניא הלאה תומשה תשלשש םשכו | ,ימור רסיכ
 --ןטקטיכרא ,(יאנב) ןיינב ,ןמוא ' .דחא תוהלא םצעל םייונכ םירומאה תומשה תשלש
 .ועורז יולג-ועורז תפישח . ןינבה תכאלטב קסועה ךחא םדאל םייונכ םישמשמה תומש השלש
 הארנש יפ לע ףא-תובירק ינימ לכב = .בותכה לש ינשה קלחה אוה-'וכו וניהלא יהכ

 .תובירק ינימ לכב ךילא אוח בורק תמאב הנה ,רועש ול ןיאש קחרמ םלועה ןמ קוחר אוהש ךל =
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 רמאו . עיקרו עיקר לכל ןכו הנש תואמ שמח עיקר לש ויבעו הנש תואמ
 . ךלחמ תויחה יִפלִמ ףא :אקומס אבא יבר םשב ובלח יברו חָיְכְרִב .יבר
 ! ומלועמ הובג אוה המכ ,האר ."הָרשִי, ןינמ ,הרשע שמחו הנש תואמ שמח
 ה"בקהו ,השיחלב ללפתמו ,דומעה ירוחא דמועו תסנכה תיבל םנכנ םדאו
 תוענ ָהיִתָפָש קב .הָּבְל לע תֶרָבִדְמ איה הָנִחָו, :רמאנש ,ותלפת תא ןיזאמ
 :רמאנש ,ויתוירב לכ ןכו .התלפת תא ה"בקה ןיזאהו - ג"ַעָמְשְי אל הָלּוקְ
 ורבח ןוואב חישמה םדאכ --י"וחיש ףפשו יה נפלו ףסע יכ יִנָעְל הָלפִת
 ויתוירב> בורק אוהש | ,הזמ בורק הולא ךל שי יכו .עמוש אוהו
 ? ןוואל הפכ

 . הערפ בֶרָחַמ הָשמ לַצְנ ָךיִא (זי
 וב

->. 

 רשבל רשפאו - י"העְרפ יִנָפִמ הָשמ חרבו, ביתכ :יאנ יבר רמא
 ,השמ תא הערפ םפתש העשב אלא ? תוכלמה ןמ חורבל םדו

 ויה אלו-ןימוסל רמא ,ןיעמוש ויה .אלו-ןישרחל רמא ,םירבדמ ויה אלו
 םשי יִמ וא 'םֶדֶאְל הָּפ םֶש ימ, : השמל ול רמא ה"בקהש אוה . ןיאור
 ימ, :ביתכד אוה אדה ?םיִאק אנא תיל אכהו ,ךל תמק ןממ-י'וגו "םלא

 .ם כ ינסמ6 | .ד תי תומשש | .ס 1 סיריסס ריס4 | .וט ,כ תוממ% .5 ,כק סינסתפ | .גי ,6 ,5 לסומבב

 .ו ,ד סירכדפ |, ,ר תומש8 .ת = ,(י י)םמד

 "הרשי, הלמה לש אירטמינה ןינמכ-''הרשי,, ןינמ ."הבכרמ,ב רשא שדקה תויח-תויחה

 תא עמוש אוה-ויתוירב לכ ןכו .(ז ,א לאקזחי) "הרשי לגר םהילגרו,, : שדקה תויחב הרומאה
 תעמוש ןואהש ,ונזאל םדא לש ויפ תברקכ-ןזאל הפכ .שחלב םיללפתמ םהשכ םתלפת
 .רבדמ הפהש המ

 ןומה--ןיסולכוא  .ןוילת ,םיחבטה רש--רותנפוק .התהק-תהקו .ץצקל-זיתהל זי
 אל .ןאכו--םיאק אנא תיל אכהו .ךליצהל ךל יתרמע םש--ךל תמק ןמת .הקהל ,םע
 ?ךרזעב היהא אלו ךל דמעא
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 .יַדהְי קוניִתְּב הָשַעַמ \חי

 - תשרופ התיהש ,ם"וכע לש תחא הניפפב השעמ :אמוחנת יבר רמא
 דמעו ,םיב  לודג רעס םהילע דמע .ידוהי דחא קונית הב היהו לודגה םיל-
 .םולכ ליעוה אלו - ארוקו ודיב ותארי לטונ ליחתהו םהמ דחאו רחא לכי
 ארק םוק ,ינב, :ידוהי ותואל :ורמא  ,םולכ וליעוה אלש וארש וב
 ; ןילא םיקעוצ םתאשכ |, םכתא הנוע  אוהש ונעמשש |, ךיהלא לא
 ה"בקה ונממ לביקו ,ובל לכב קעצו> קונתה דמע .דימ "1 רובג .אוהו
 תונקל דחאו דחא לכ ודרי ,השביל ודריש ןָעִּכ . םיח קתשו ,ותלפת
 רַמָא '+םולכ ךל ןיִּבְזִמ יִעָּב סַא תיל, :קוניתה ותואל 15 ורמא . ויכרצ
 אָיְנְסְכִא תַא, :ול ורמא "+ הבולע אָיְְסְבַא ןָהָה ןמ ןָיטָּב ןותא המ, :ןוהל
 אכה ןוניאו ,לבבב | ןוהתועט] אָכָה ןוניא ! הבולע אָיְנְְבַא ןוניא ? הבולע
 לבא :םולכ ןהל ןונהמ אלו ,ןוחמע ןוהתוועטו אכה ןוניאו , ימורב ןוהתוועמו
 לָכּב ּונַהְלֶא 'הַכ, :ביתכד אוה אדה ,ךמע ךחלא ,ליִוָא תאד ןָהֶא לכ - תא
 םא ,בורק ול שי םדו רשב :רמא שיקל ןב ןועמש יבר | ."ויִלֶא ארק
 ,ןכ וניא ה"בקה לבא גוב רפוכ --ינע היה םאו ,וב הדומ .אוה --רישע היה
 .'יערו יחא,, םתוא ארוק אוח , הנותחתה הדיריב ןינותנ לארשי וליפא אלא
 ."יִעַרְו יחא ןעמְל,, + םעט המו

 . תוָצָמַהְו הָרותַה (טי

 ושאייתנש תוירבה תא תיאר םא :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר :ינת
 .םלוכ רכש לבקמ התאו-- הב קזחתהו דומע ,דאמ הרותה ןמ ןהידי

 העשב : רמוא היה ןקוה ללה .'''הל תושעל תע -- ךתרות ורפה,, ?אמעט המ =
 תיאר םא :רמוא ללה היה ןכו !שונְּכ--ןיִרְּדבְמַד העשבו : ,רדּב --ןישנכמד
 -- ואל םאו ,רַּּב--הב ןיחמש לכהו לארשי לע הביבח איהש הרותה תא =

 ךכ ,םויבש העש לכב קניל ךירצ הזה קוניתה המ :רזעלא יבר רמא !שונכ
 הני יבר .םויבש תועש .לכב הרותב עגיל ךירצ לארשיבש םדא לכ

 --םולכ ךל ןיבזמ יעב תא תיל | .ולילא--ותארי .הנילפמ ,  תכלוה-תשרופ (חי
 אינפכא ןהה ןמ .םיצור םתא המ--ןיעב ןותא המ .המואמ ךל תונקל ךירצ ךניא םנמואה =

 .ישילש ףוגב םמצע לע ורבדש אלא ,ונחנא :רמולכ ,םה-]וניא .ללמואה חרואה ותואמ--הבולע
 ןהל ןונהמ אלו .םהמע--]ןוהמע .םהירחא םיעטנ םהש םהילולג :רמולכ ,ןתועט--ןוחתוועט

 . ךלוח התאש םוקמ לכב--ליזא תאד ןהא לכ .המואמ םהל םיליעומ םניאו--םולכ
 תע,, : בותכה רדס תא ךפהמ יאחוי ןב ןועמש 'ר--יהל תושעל תע ךתרות ורפח (שי

 ,הרותה תא םיריפמש האור םדאשכ : ךכ ותוא שרודו (טיק םילהת) "ךתרות ורפה 'הל תושעל

 םיפינכמ רודה ימכהש העשב--ןישנכמד העשב . ותלכיבש המ לכ 'הל תושעלו קזחתהל וילע
 תעשבו .הרותה תא התא ץיפה--רךדב .םיברב הרותה תא םיציפמ םניאו םהירבד תא םישבוכו

 לדנתהל שכבת לאו ךירבד תא סונכ ,הרותה תא םיציברמ םימכחחש העשבו-שונכ ןירדבמד =
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 לכ :,ןיִבָמ אָחיִרְאְר אָיְטְמיִפּו ןישיב  אָּיִמְטיִּפ לכ :הריזג ןב יפוי יבר םשב
 תליגמב : שיקל ןב ןועמש יבר רמא .ןיבט אָתְיִרְואְר אָּיִבְּבִכְו ןישיב אָּיִבְדּ
 דחא ואציש םינשל | . ךבזעא םָיִמּוי --ינבזעת םוי א :בותכ ואצמ םידיפח
 וקיפפה אל .אָנְבְשמ אָדְחַב הוב הז | ועגפו ,ןירופיצמ דחאו אירבטמ
 ינש הזמ הז | ןיקוחר ואצמנ --לימ הזו לימ הז ךלהש דע ,הזמ הז  שורפל
 אשנהל ותעדב התיהש ןמז לכ ,שיאל תנתממו תבשוי התיהש השאו .ןילימ
 התיה איה ףא - הנממ ותעד גילפהש  ןויכ ,ול תנתממו תבשוי התיה ,הל
 וניאש לארשימ דחא ךל ןיא :ריאמ יבר םשב ינת .רחאל תאשינו תכלוה
 לכואו ,הירחאלו הינפל ךרבמו עמש תא ארוק :םוי לכב תוצמ האמ השוע
 ,הרשע הנומש לש םימעפ שלש ללפתמו ,הירחאלו הינפל ךרבמו ותפ תא
 ךל ןיא :רמוא ריאמ יבר היה ןכו .ןהילע ךרבמו תוצמ ראש השועו רזוחו
 ,ועורזב ןיליפתו ,ושארב ןיליפת :ותוא תופיקמ תוצמה ןיאש לארשימ םדא
 אוה . ותוא ןיפיקמ ותילטב תויציצ עברא ,ורשבב הלימ  ,וחתפב הזוזמו
 :רמוא אוה ןכו : י"ףקדצ יִטָפְשִמ לע ףיִּתְלַלַה םזִּב עַבָש,, :רמא דודש
 "= .יםָצְלַחִ יָאְרַיל ביִבָס 'ה ךַאְלִמ הנח

 ,הֶאָּפ
 ןושאר קרפ

 ? םִאְו בָא דּובָּכ ןָכיַה דע (א

 דוביכ כה דע : רזעלא יבר תא ולאש | :ןנחוי יבר םשב הובא יבר
 ןב המד .הָניִתְנ ןב הָמִּד תא ולאשו וכל ?ןילאוש םתא ילו :םהל רמא ?םאו בא
 ,ולש ילּוב לכ ינפב ותְרַטפְמ ומא התיה תחא םעפ .היה יִלּובְרַמַּפ שאר הניתנ
 : היקזח יבר רמא .רעמצת אלש ,הל טישוהו ,הדימ הלש ןיקדרוק לפנו
 = םשי אל ,הילע ויבא בשיש ןבאו ,היה יִלּובְרַמַּפ שארו ,היה ינולקשא יוג

 הדבא תחא םעפ .ולש הארי התוא השע --ויבא תמש עמו .וימימ הילע

 , ,ת דל סכ5 = .דסק ,עיק סינסת1

 .םילטב םירבד ינימ לכ ,םיטופטפה לכ-איטטיפ לכ .ךיתועידי בורב תוירבה ינפל תוארתהלו
 < -איבדכ לכ .םה םיבוט חרותה ינינעב םיטופטפה לבא-ןיבט אתירואד איטטיפו . םיער-ןישיב

 .וז תבסמ וא הז קרפ דמל אלש רמאלו בזכל םדא לוכי הרותל ענונבש--ןיבט | . םירכשה לכ

 הנחקיש דחא שיאל הפצמ-שיאל תנתממו . דרפהל--שורפל .דחא ןועמב--אנכשמ אדחב
 םדאשכ : הרותהל עגונב םג ןכו ; הנממ ותעד תא חיסהש-הנממ ותעד גילפהש . השאל ול

 ו .הב הקשה ושפנ רשא ,רחאב תקבדתמו ותוא תבזוע איה ,הנממ ותעד תא חיסמ
 : ,תודיקפ-ילוברטפ .ויתובא תא דבכל םדא ךירצ המכ רע--דובכ ןכיה דע (א

 ,רקב רוע לש לענ-ןיקדרוק .יחלה לע והתכה--ותרטסמ .ריעה ידיקפ-ילוב . ריעה תצעומ

 < -ולש הארי . תאזה ןבאה תא--התוא . םילילא דבוע-'ונ . והתכה הלדנפב יכ-הדימ . לדנכ



 17 | .האפ : ימלשורי דומלת | :

 תיא :ורמא ?  ּהָמְוכַד אָבָמ היל תיִאָּר ןאַמ :ורמא  .ןימינב לש  הָפְשָי
 .רעד | הָאְמְּב | ּהיִמַע | וקספו | ּהיִבְגָל | ןולא .הניתנ ןב המדל היל

 חתפמ :ןיִרְמָאָב תיא .ףיִמָק יובא חַכֶשַאְו ,ּוהָל = יתימ עבו קיל
 יקּובאד יִהְולְגִיִר : ןירמאד תיאו ,יִהּובָאּה היִתָעַּבְצא וג ביִתָי הָוְה אָמּוביִתִד
 היִתּותְימ תיִליִכי אָל : ןול רַמָא ,ןובגל תַחְנ .אתובית לע אָטיִשּפ תֶוָה
 .ףלאל הָינוקְפַא ,םיתאמל היִנוקַפַא -אָבּוט ןָיִרָפ יִעָב וד אָמְליִּד :יִרָמָא .ןוכל

 היל ןפְמ ןועְב | .ןול | היַתּותְצאו קילֶס ,היַתְעַש ןמ יהובא רַעְתיִאְד
 אָרְקיִא ןוכל ןיִבנְמ אָנָא הָמ. :רַמָא .יולע ליבק אָלְו ,אָיְִהִא אָלקֶפיְִב
 היבקה היל עַרָּפ המ "!םולכ יתובא דובכמ הנהנ יניא ? ןיטיִרפַּב יִתָקְבַאַר
 , המודא הרפ ותרפ הדלי הלילב וב : ןוב יבר יב יפוי יבר רמא ?רכש
 ביתכ :יתבש יבר המא .הולטת  בהז .הלכלשמ לארשי לכ ול /ולקשו
 .השוע לש ןרכש ןתמ אָהְשִמ .ה"בקה ןיא--'גהְנַעְי אל הָקָהָצ בֶרָו טָפָשמּ
 | , . יוגב .תוצמ

 . לאעמַשי יִּבַב לש ומאְו ןופרט יִּבִב לָש מא וב

 יבר .ךלהו ,תבשב הרצח ךותל  לייטל הדרי ןופרמ יבר לש ומא
 העיגהש דע ןהילע תכלהמ התיהו ,היתוסרפ תחת וידי יתש חינהו ןופרט
 וללפתה :ןהל הרמא  .ורקבל םימכח וסנכנ הלח:תחא םעפ .התטמל
 ? ףיל דיִבַע חמ :הל ורמא .יאדמ רתוי דובכ יב גהונ אוהש ינב ןופרט לע
 יצחל ןיידע -- םיפלא ףלא ןכ השוע וליפא :הל ורמא .אַדְבּוע .ןוהל .תינחְו

 יולָע תלָביקְו תאָּב לאעמשי יבר לש ומא --.עיגה אל ,הרותה הרמאש ,דּוּבָכ |
 .גכ , כוי 1

 ןשוחה ינבא הרשע יתשמ הרקי ןבא--ןימינב לש הפשי .ויבא דובכ ינפמ ,ולש חרז הדובע

 -חתווכד אבט היל תיאד ןאמ ..ןימינב טבש םש תורח היה הילע רשא ,לודגה ןהכה לש
 < .וסע ונתהו--הימע וקספו | ,וילא וכלה--היבנל ןולזא .התומכש הבוט (ןבא) שי  ימל
 .ןשי ויבא תא אצמו-ךימד יחובא חכשאו .םהל האיבהל הצרו ךלה-והל ותימ יעבו קילס
 . בשוי היה--ביתי אוה .הביתה לש חתפמה-אתוביתד חתפמ . םירמוא שי-ןירמאד תיא
 וילגר---יחולניר .ויבא לש ועבצא לע וא) ועבצא ןיב--יהובאר היתעבצא ונ .ןותנ

 .(תרקיה ןבאה האצמנ הבש) הביתה לע  הטושפ התיה--אטישפ תווה . וילגרמ .תחא)

 .םכל חאיבהל | לוכי  יניא :םהל רמאו -- 'וכו ןול רמא .םהילא אב דרי -- ןובנל תחנ
 ידע ריחמה תא ול ולעה-הינוקפא . הברה תועמ ₪צור אוהש רשפא : ורטא-'וכו אמליד ירמא

 ,הלע-ןול היתותיאו קילפ . ותנשמ--היתניש ןמ | .ץיקהשכ--רעתיאד ןויכ .'וכו םיתאמל
 רעיצהו וקספפש יפכ-איירחא אלוקפיסב .ול תתל וצר--היל ןתימ ןועב . םחל האיבהו ךלה
 -'וכו ןיבזמ אנא המ .לבקל הצרתנ אלו--יולע ליבק אלו .ןירניד ףלא ונייה , הנורחאב וונפל
 יפכ אלא םהמ לבק אל ןכלו--'וכו הנהנ יניא ? תועמב יבא דובכ תא םכל רוכמא יכו
 --יונב .םלשל רחאמ ,בכעמ--אהשמ . ול םלש הט--היל ערפ המ . הנושארב ומע וקספש

 . ןידה בוכיעו יונע ןושלמ יהנעי, החלמה תא שרוד יתבש 'רו .יוג אוה הוצמה השוע םא
 .אוה חמ--ךיל דיבע המ . תבש לולח םושמ ונקתל הלכי אלו הלענ ערקנו-תבשב (ב

 .י וולע הננואתהו-יולע תלביקו .השעמה תא םהל הרפסו-אדבוע ןוחל .תיינתו .ךל השוע
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 %דובכב יב גהונ וניאש ,ינב .לאעמשיב ּורָעְיִג :ןחל הרמא .וניתוברל
 יבר ,רשפיא, :ורמא | .ויתובר לש םהינפ ּומָּכְרַּכְתְנ העש התואב
 :הרמא '? יל  דיִבַע הָמ. :הל ורמא '? ויתובא דובכב גהנ אל לאעמשי
 קיִבָש אָלְו - ןָחְימ יִתָשמּו . יולניִר גזָשִמ אָיִעַּב אָנֶא ,הֶדַעַו תיבמ קָפָנ וה דב
 .הָדּוּבַּכ אוה - הנוצר אוהו ליאוה : ול ורמא ."ל

 .ותָמאל בָא דּוּבְּכ (ג

 ונךוכ אוהש שיו ,םנהיג שרויו -- תומוטפ ויבא תא ליכאמ אוהש שי
 דח ?םנהיג שרויו תומוטפ ויבא תא ליכאמ דציכ .ןדע ןג שרויו -- םייחרב
 : ויבא היל רמֶא ןמז דח .םימוטפ םילוגנרת ויבא תא | ליִכיִמ הָוְה שנ רב
 ןיבלכְב ,שידאו לוכא ,אבפ ,אָבְמ.  :היל רמא '? ךיל ןנמ | ןילא ,ירב
 ונדוכ דציכ .םנהיג שרויו -- ןימוטפ ויבא תא ליכאמ אצמנו "!ןישְדִמּו ןילָכא
 . אינחיטל חתוצמ תַתא .םייחרב ןיחטיא שנ רב דח ?ןדע ןג שרויו םייחרב
 אלו ,אָנֶא יל בָמ -אָצַּבִמ תֶממ ןיא ,יתחת ןוחט לוע ,אָּבִא. :היל רמא
 = .ןדע ןג שרויו-אָיחְרב ונדוכ אצמנ .ףֶא אלו אנא יל בט--יקְליִמ תַטִמ ןיא :תַא

 . םֶאָו בָא דּוָּכ לש לדג ד

 ופידעהש ,םאו בא דוביכ אוה לודג :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר
 דָּבַּב. :רמאו י"ָךֶּמִא תֶאְו ךיִבָא תֶא דָּבַּב : רמאנ .ודובכמ .רתוי ה"בקה
  החכש טקל שירפמ : חיש הממ ?ודבכמ תא הממ --+ָףִנהַמ 'ה תֶא

 .ט ,ג ילשמב = .כי ,כ תומש1

 דעו תיבמ אצוי אוהשכ--הדעוו תיבמ קפנ וד דכ .הכובמו השוב בורמ ובהצ-ומכרכתנ

 תא תותשלו--ןהימ יתשימו .וילגר תא ץחרל--יולניר גזשמ .(שרדמה | תיבמ) םימכחה
 התא הנוצר תא השוע התאש הזב--הרובכ אוח .יל חינמ וניאו--יל קיבש אלו . ןהימימ

 .הדובכ תוצמ תא םייקמ

 .ךרפב ודיבעהל םייחרל ותוא רסוא--םייחרב ונדוכ . תומטופמ תולגנרת-תומוטפ (נ
 ןיליא ,ירב . תחא םעפ--ןמז רח .ליכאמ היה--ליכיימ הוה .דחא םדא--שנ רב דח
 . יכ--'וכו ןיבלכר .קותשו--שידאו .ןקז-אבס . ךל ןיאמ (םילוגנרתה הלא ,ינב--ךיל ןנמ
 לא ךלמה תדוקפ האבו--איינחיטל התווצמ תתא .ןחט--ןיחטיא .םיקתושו םילכוא םיבלכה
 --אייזבמ תטמ ןיא .אוב-לוע .ךלמה תדובעל דחא שיא ןתני תיב לכמש קוח היהש ,םינחוטה

 תכאלמב םישועה לע םינוממה םישגונה דיב) תוזבתהל היחי ךירצש ךכ ידיל רבדה עוגה םא
 = רבדה עיגה םא--יקלימ תטמ ןיא |. התא אלו ינא הזבתאש בטומ--אנא יל בט .(ךלמה

 . תוקלמ לבקל היהי ךירצש ךכ יריל

 בויח התא ןוה ךל שי םאש עמשמ--ךנוהמ .וכרע תא גילפהו לידנהש --ופידעהש (ד

 לע רזחל ךילע ךל ןיא וליפאש עמשמ ,םתפ -- ךמא תאו ךיבא תא רבכ .ודבכל.
 6 יח

 .םרב.לו םיתתפה;
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 ,הלחו ינע רשעמו ינש רשעמו ןושאר רשעמו המורת שירפמ ,האפ
 .םיבערה תאו םיינעה תא ליכאמו , תיציצו ןיליפתו רפושו בלולו הכוס השועו
 ןיא - ךל ןיא םאו  ,ןלוכב בייח התא -- ךל שי םא .םיאמצה תא הקשמו
 .שיש ןיב ,םאו בא דוביכ לצא אב אוהשכ לבא .ןהמ תחאב בייח התא
 :התא וליפאו ,ךמא תאו ךיבא תא דבכ - - ןח ךל ןיאש ןיב ,ןוח ךל
 - < .םיחתפה לע בָּבַסִמ

 .ןּושְלַה לעַבּו שחנה ה

 .ךלהמ ּתַא המ ינפמ, :שחנל םירמוא :ןמחנ רב לאומש יבר רמא
 ? ךשונ התאש  ,ךל הָיִה המ, ."יל .םֶרְג ו. :ןול רמָא '?תַתוש ךנושלו
 רמא + ךל !היינה המ - תא | ,לכואו ףרומ באו  ,לכואו ףרוט הירא
 --"תִיכְג םימשה ןמ יל רַמָאְתֶא יִלּוליִא - יישחל אלְּב שחה ףשי םָא, :ןהל
 "" םישיגרמ 0 לכו דחא רבא ךשונ תא המ ינפמ. ."תיִכָנ אָניָה אָל
 - ןאכ רמוא אוחש ,ןושלה לעבל ורמא ?ןילאוש םתא ילו, :םהל רמא
 .ןיב יוצמ התא המ ינפמו, "! אירוסב גרוהו - ימורב רמוא ,ימורב = גרוהו
 ."םלוע לש ורדג יתצרפ ינא, :םהל רמא "( תורידגה

 ,ינימש קרפ
 . יִנָעָה ודו 2 יִבר

 :ףילָי יבר הוה ,רניד רסח זוז םיתאמ | ול היה יִּבְרְּד ןמ דימלת דח
 אַשיִב אגיע יודימלָ ּהיִּב ןודבע .ןיִנָפְסְמ רשעמ יִנָש תֶלְתְל אָרַח ּהיִמָע יִבָז
 .אָרּעיִש יל תיא ,יבר ':חיל רמא .הימצ יבמ יעב אָתַא ,היל ןולמו
 :הינורסמו ןיליפקל הינולָעַאְו וידימלתל זמר ,היב ועגנ םישורפ תַּכִמ הז :רמא
 .ףילי הָוַהַּד המ איה הימיע הכזו ,טָרֶק דח

 0 יס

 .ךוחלל יל פרג (ןושלה) אוחש ינפט--יל םרנ וד .םהל-ןול >. יולתו ףטוש-תתוש יה
 .ךושנ--תיכנ .יל | הָּצ ,רמאנ--רמאתיא . האנה--היינה .רפעל תתוש אוה ןכל ,רפע
 תומה תא יתאבה יגושל "תאטחבש--םלוע לש הר ךשונ | ונייה) יתייה אל-אניוה אל

 . תורדגה ןיב ללוגתמ ינא ןכלו םלועל
 .שיש ימ ןידה יפ לעו-רניד רסח .יבר לש וידימלתמ דחא--יברד ןמ דימלת רח ו

 --הימע יכז ףילי יבר הוהו  .הקדצ לבקל ול רתומו ינעל בשחנ ריד רסח זוז םיתאמ ול
 -ןינכסמ רשעמ .םינש שלשל תחא-ינש .תלתל אדח :.ול תתלו ומע תוכזל לונר ובר היה
 - םיתאמל רסחה רנידה תא) ול ואלמו הערל ןיע וידימלת וב ומש--וכו היב ןודבע .ינע רשעמ
 .זוז םיתאמ לש רועשה יל שי--ארועיש יל תיא  .(הקדצה ןמ | תונחיל לכוי אלש ידכ
 "ועגנ ,ערהל םינוכתמו ינעל הקדצ םינתונה ,םישורפבש םיעובצה םיעשרה--םישורפ תכמ
 "דח הינורפחו |. תלכמ לש | תונחל ל -- ןיליפקל הינולעאו | .הערל וב
 --'רכו  .הכזו . .דחא  רגיד  עבוה ;(לכאס רבה לע  חאצמה .,י"ע) = כסמ \ הרסו טרק
 . ליגר היהש ומכ ומע הכזו יבר רזחו



 ו
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 . םיִאָּמַר .םיינַע יז

 ,ןינְבְסִמִד . ןיפיִרָצ .ןיִרְּת .ןיב היל .םקָו לא יובָא ןמ קרֶט לאומש
 אָכַהְרְד ןיטנגאב + ןיד,אָמי ןיִלְכִא ןנא ןישננָ ןידָהְּב. :ןירְמא ןוהלוק עמש
 זיכירצ : היל .רמא .ויבא יִמּוק רמאו לאָע .'ןילכא ןנא אָפְסַכִּד ןיטנגאבו
 .םהבש ןיאמר5 הבוט קיזחהל ונא

 .אָיְרְבְמד ןיסומיִד ןיִרָקַּב ןיחסימ ןולע שיקל שירו ןנחוי יבר :אָמְלְד (ח
 ,ןורזח ימ ."ןורזח ימ, :היל ורמא ."יב ןוכ; :ןול רמא ,ןָּפְסִמ דח ןוב עפ
 .היִתּותיִמְּב היּב לפטינ וייחב היב ןֶניִכְנ אלו ליאוה :ורמא .תימ היִנוחְּכְשַא
 יבר רמאד אָדֶה :ורמא .היב יולת יִרָעָד םיכ ןוחפשא ,ּהיִּב ןולפטיִמ יִּכ
 ילוליאש ,ןהבש ןיאמרל הבוט קיזחהל ונא ןיכירצ : רזעלא יבר רמא ּוהָּבַא
 -ול ןתונ אלו םדאה ןמ הקדצ עבות רדחא היה ,ןהבש ןיאמרה
 . שנענ .רימ

 .אָיִנְבְכְמְל גילפ אָהיִּד ,ןיִטיִרְּפ היִרְּב לאומשל בַהְי אב רב אבא (9
 . יובא יומוק .רמָאו לאָע .רַמְח יִתמָשְו דפוק לָכָא ןֶּכְסִמ דח חַכֶשַאְו קפנ
 .היִתְַּמ ּהיִשְפִנְ , ריִּתַי היל בה :היל רמא

 . ול דמעו ךלה--היל םקו לזא .  ווילע םעכש סושמו ויבאמ חרב--יובא ןמ קרע 1
 םלוק תא עמש--ןירמא ןוהלוק עמש | .םיינע ילהא ינש ןיב-ןינכסמד ןיפירצ ןירת ןיב
 --ןיטנגא . םויח םילכוא ונא םילכ וזיאב--ןיד אמוי ןילכא ןנא ןיטנגא ןידחב .םרבדב
 .אב ,הלע-לאע .ףסכ ילכבו בהז ילכב לכאנ--'וכו אבהדד ןיטנגאב | .םירקי  םילב
 עבות דחא היה םיאמרה אלמלאש ,ןלהל שרופמש ומכ-'וכו הבוט קיזחהל . ויבאל-ויבא ימוק
 ,לצנתהל לכוי ירה םיאמר םהיניב שיש ןויכמ לבא = , שנענ דימ-ול ןתונ אלו םדאה ןמ הקדצ
 .יאמר אוהש הקדצ ונמס שקבש ותואב דשחש

 ןיפומיד ןידהב . ץחרל וכלה-ןיחסימ ןולע .'וכו ןנחוי 'רב השעמ ;השעמ--אמלד \ח
 --יב ןוכז . רחא ןכסמ םהב ענפ--ןכסמ דח ןוב עגפ .הירבטבש הז ץחרמ תיבב--אירבטד

 ,ורזחשכ--'וכו ןורזח ימ .ץחרמה תיבמ ורזחישכ-ןורזח ימ :חקדצ יל ונת ,יטע וכז
 הקדצ | ומע לומגל ומע וניכז אלש רחאמ--'וכו ןניכז אלו ליאוה .תמ אוהש והואצמ

 לש סיכ ואצמ ,וב םיקטעתמ ויהשכ--'וכ] ןולפטימ יכ .ורבקל ,ותומב וב קפעתנ ,וייחב
 .רמאש והז--רמאד אדה .וב יולת היהש , םירניד

 .םיינעל ןקלחיש-איינכטימל גילפ אהיר . תועט--ןיטירפ .ונב--הירב .ןתנ--בהי \ט

 תאז רמאו אב--'וכו לאע . ןיי התשו רשב לכאש דחא ינע אצמו אצי-'ןכו חכשאו קפנ

 .תותשלו לוכאל ךירצ אוה המכ ולש הדמה איה ושפנש יפל--היתדמ הישפנד | .ויבאל
 .ונהנמ יפכ דחא לכל תתל ךירצו
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 .הֶקְהֶצ ילעב = םיונע
 ןיִבַהְי : ןווחנ ןיסתתפ ןווה ןמחנ רב קחצי יברו ידיא רב בקעי יבר

 הירכז יבר .ןינְרּוחְל היל בַהָי אוהו רניד רח איעשוא יברד יובא אמח יברל
 אוהו ךיִרָצ אלְר ורמא | .וילע ןיילמ לכה וה יול יברד | הינתח
 .ןינרוחל היל גיִלְּפַמ .הָוָהּד ןיחְּכָשַאְו ןוקדב , ךומד דַּכ .בסַנ

 . םיִדָשַה רַשְו אָניִנ יִּבְר (אי

 היָּב עַגַּפ .ןמז דח .אָיְלִִלַּב הוצמ גילפמ הָוָה אפפ רב אניגח יבר
 רמא "?י"ףעַר לּובָּג גיִסַת אל, יבר ןַפְלוא ךכ אל, : היל רמא ,ןיחּורד ןוהּבב
 קרענ היִנִמ .יִפְכִתִמ הוה "?י"ףֶא הפכי רֶתַפַּב ןֶתְמ, ביתכ ןכ אלו :היל
 | .יומק מ

 ."לָּד לֶא ליִּכָשַמ, ּוהזְיִא (בי

 יִרָשַא, אלאנ ,ןאכ8 ביתכ ןיא "לדל ןחונ ירשא, :הני יבר רמא
 יבר היה .דציכ .התושעל ףאיָה הוצמב לָּכִּפְסְמִד אָרֶה -י'לָּ לֶא ליכשמ
 ,ינב :ול רמוא היה ,ויסכנמ דריש ,םיבוט ןב האור היהשכ + השוע הנוי
 .ערופ ּתַאְו לומ ,רחא םוקממ השורי ךל  הלפנש ,יתעמשש \ ליבשב
 ."הנתְמ, :היל רמא היל בָתְגהְוַהַּד ןמ

 .ותָשקְבְּב יִנְטָל ןִת גי 0 |
 אָדָח ימע הָכְז :היל רמא .דחא ימלשורי היב ענָּפ ןיחיש שיא אימחנ

 :רמא .תיִמּו לכָאו . דפוק ןובָז ליו אָחיִמיִמ ךְליק :היל רמא .אָתְל וגנר
 .אימחנ לש וגורהל ודפסו ואוב

 .כ , שמ סילסת 5 רי = ,82 יכסמפ .ךו ,טי סיר1

 . תתל םילינר ויהו--ןיבהי ןווהו ₪. הקדצביאבג ,הדעה ישאר ויה--ןיסנרפ ןווה וי
 --ןינרוחל .ותוא ןתנ-חיל בהי .דחא רניד-רניד דךח |. איעשוא 'ר לש ויבא-'רד יובא

 לבקל ךירצ וניאש-בסנ אוהו ךירצ אלד .יפוד וב  םירבדמ-ןילע םיזילמ . םירחאל
 קלחמ היהש ואצמו (ויתונובשחב) וקרב-'וכו ןוקדב  ,תמשכ-ךומד דכ .לבקמ אוהו הקדצ

 . םירחאל (לבקמ היהש , הקדצה תועמ תא)
 ,תחא םעפ-ןמז דח . הלילב--אילילב | .הקרצ קלחמ היח-הוצמ גילפמ חוה (או

 ונדטל ךכ .אל-'ר ןפלוא ךכ אל .תוחורה לש רשה-ןיחורד ןוהבר .וב עפ-היב ענפ
 לש אלו תוחורה לש .םתלחנ לובג אוה הלילה אלהו-'ונו גיסת אל .(התא : רמולכ) ונבר
 . ונממ חרביו-יומק ןמ קרעו .וינפמ (דשה) ףפוכתיו-הינימ יפכתמ הוהו . םדאה ינב

 תאו לוט .הקדצה תוצמ תא תושעל דציכ ןנובתמו לכתפמה והז-לכתסמד אדה (בי
 . לבקל שייבתי אלש ןפואב ול תתל ,לד לא הלכשה יהוזו ,יל םלשת (ךכ רחאו) חק-ערופ
 .הנתמב תאז ךל ןתונ ינא-הנתמ .ינעה חקלש רחאל-היל בסנ הוהד ןמ

 ךליה .תחא תלנגרת יל ןתו הקדצ תוצמ יב םייק--אתלוגנרת אדח ימע הכז גי
 לכאו-תימו לכאו .יתלגנרת אלו) רשב הנקו ךלו-דפוק ןובז ליזו . תועמ ךל אה--אתימיט
 .ול הקיזה רשבה תליכאש יפל ,תומיש ול יתטרג ינאש-אימחנ לש ונורהל . תמו
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 .וז םנ שיִא םּוחנ לש ושְנֶע (די

 ןיחש הכומ היב עַנָּפ .יימָח תיבל ןורוד ךילומ היה וז םג שיא םוחנ
 רח .'רַָח ימ, : היל רמא  .'ִּּבִג תיִאְּב הממ ימע חכו, :היל רמא ,דחא
 -- ל ןובהי אָלְו ךעמחְ ינייע = : היִלְביַקְל רַמָא הָנְהְו .תיִמו הָיְנחְכְשַאְ
 ןתִמ ןטהר אֶל םילגר ,ןועטקתי - ךל ןּתַמְל ןָמָשַפ אָלְּד םידי * ,ןיְמּתְס
 .25 יואש : היל רמא ,אביקע יבר הבל קילְס .ןכ הָיָתָטִמּו .ןורבפי - דל
 %ךכ | ךתוא האור יִנָאָש = ,יל יוא, :היל רמא "1! ךכ ךתוא האור ינאש
 .,"? ןירוסיב טַעָבְמ תא המו, : היל רמא + ינללקמ תא המ, :  היל רמא

 . רּועָה דַמלְמַה (וט

 לָכָא ףילָי הָוחנ אָרוהנ אָיגפ דח היִרְבד חיבר הוה אָּבַר אָיעשוה יבר
 אָשְמּורְּב .הימיע לּוכיִמ אָטִמ אָלְו ןיחרוא היל וה ןמז דח .םוי לכב המ
 < אלו ןיחרוא יל הָוהּד  ןיגב ,ילע .ירמ םעכי א5  :היל רמא ,היבגל קילֶס
 רמא .ןיד אָמִ" = ךמע תיִלכַא אל ןכ ןיִנָּב ,יִרָמְד היִרְקיַא אָיזְבִמ תיִעְב
 "לבקו ימָתְתִמ אָלו יִמָמָּ ח.ןיב ,יִמָח אל ימחתמ ןאַמְל תְכַפ ָתַא :היל
 .,בקעי ןב | רועלא יברמ .: היל רמא ?אַה ךל אמ :היל רמא .ּךֶּויּפ
 :ןּורמא . הינימ עַרְל י'באר היל ביִתָ ,היָחיִבְל אָרוהָנ אָיְגַסֶּד דחלָע י"בארד
 .היעְמ ערל י"באר היל ביִהִי אל | ,אָבִב שנ רב אחר * ילולא
 י"באר, :היל ּורמָא "?ןיִכָה ומ, :והל רמא | .רקָיָאְר הסנרפ היל ןודבע

 .ךלצא שיש הממ-ךבנ תיאד הממ .וימח תיבל--יומח תיבל  .הנתמ-ןורוד (די
 תוהו  .תמש ותוא אצמו--תימו אהינותכשאו .בש --רזח | .בושאשכ--רזח ימ

 .אלו-ךל ןובהי אלו |. ךתוא וארש יניע-ךנומחד ינייע = .ותמועל רמאו-הילביקל רמא
 | .ךל תתל תוטושפ ויה אלש--ךל ןתימל ןטשפ אלד | . תורוע הנייהת--ןיימתסי . ךל ונתנ
 ול היהנ ךכו-ןכ היתטמו .הנרבשת-ןורבתי .וצר אלש-ןטהר אלד .הנצצקת-ןועטקתי
 .וילא אב--היבגל קילס .(ומצע תא ללקש ומכ)

 "לש ובר-ארוהנ איגפ דח הירבד היבר הוה .לודגה איעשוה // אבר איעשוה יר (וט

 ,תחא םעפ-ןמז דח .  ומע לוכאל ליגר היחו-הימע לכא ףילי הוהו .רוע שיא היה ונב
 ומע לוכאל רמלמה אב אלו-הימע לוכימ אטמ אלו | . םיחרוא ולצא ויה - -ןיחרוא היל .ווה
 ..נודא-ירמ . איעשוה 'ר וילא הלע ברעב--היבגל קילפ אשמורב | .(ול וארק אל יכ)
 ודובכ תא תוזבל יתיצר אלו--'וכו תיעב אלו .םיחרוא 0 ויה ןעי -ןיחרוא יל הוהד ןיגב

 תסייפ תא .ךמע יתלכא אל הז ליבשבו-'וכו ןכ ןינב .(םיחרואה ןיב ובישוהל) ינודא לש
 .רוע שיא ' : רמולכ ,האור וניאו הארנש ימ תא תסייפ התא--ימח אלו ימחתמד ןאמל

 ..ךכ לע ךלמגיו-ךסויפ לבקי . היבקה : רמולכ ,הארנ וניאו האורש הז-ימחתמ אלו ימחד ןיד
 ' 'חחא רוע אב-'וכו דח לע ? הזה הכרבההחסונ תא עדוי התא ןיאמ ,הז ךל ןינמ-אה ל אנמ

 .תא וארש ,םישנאה-ןורמא | .ונממ הטמל-הינימ ערל .ול בשי-היל ביתי . ותיב לא
 .< לודג םדא היה אלול-אבר שנ רב אוהד ילוליא | .ורמא  ,רועהל י"באר קלחש דובכה
 , הז המ ליבשב--ןיכה והמ .דובכ לש הפנרפ--רקיאד הסנרפ .ול וגתנ ,ושע-היל ןודבעו
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 יִמָחְתְמד .ןאמל רסח תלמג התא :אָתולַצ אָדָה יולָע .ילצו ."ךַעִמ ערל ביִתָי
 ו לומגיו ךסויפ לבקי ימָחְתִמ אָלְו יִמָמּד יש אֶל

 יאמד

 .ןושאר קרפ
 .ריִאָי ץֶּב ֶחְנִּפ יִּבַר תוליִלְ

 .ריִאָי ןָּב סֶחְגיִּפ יִּבְר לָש ונותַא (א

 הָרּמְמ תּדבְע * .אָיְליִלְּב ןיִטְסְל הּבְנִג ריאי ןב םחניפ יברד ּהיָהְרַמַח
 ּהָתְרוחַמ ןּוכְלמְתֶא .ןימוי אתלת רַהָּב .םולכ אָמְעַט אל ןימוי אָתְלַת ןובנ
 ,ּהָנוקְפַא .אָחְרְעִמ יִרְפיִתְו ןֶּבִנְל תומיל .אלד , הרמל הנחלשינ :ןיִרָמָא ..ּהָרַמל
 אָרָהְל ןוחתפ :ןול .רמָא . הָקָהְנִמ תָיְרּוש .ּהָרָמִּד תָעְרַּת לע תמקנ תל

 .הל תַלַעְו הל ןּוחַתְּפ .םולכ תַמיִעָמ אלד ןימוי אתלת הל תיאר , אָתְבּולַע
 תיִעָב אָלו ןירעש ּהָמיִק ןובהי .לַכיִּת ,לַכיִמְל םולכ חל ןּובָחְ :ןול | רמא
 ורמא ?ןונא ןֶנְלתְמ :ןול רמא .לכימ תיִעָב אל , יבר :היל .ורמא . לַכיִמ
 : יבר = ןָפְליִא ןכ אלו :היל ורמא ?ןיימד ןּותָמיִרָאו :ןול רמא .ןיא :היל
 תא וב ךוסל ןמש ,רנל ןמש ,תורועל .חמק ,המהבל , ערזל חקולה
 איָהְר ,אָתְבּולָט אדל דיבענ הָמ :ןול רמא ?יאמדה ןמ רוטפ -- םילכה
 .תלַבָאְו ןיימב ןומיראנ 5 ןינפ ָּמְרִג לע הָרָמָחִמ

 ודעב ללפתיו--אתולצ אדה | יולע ילצו |? ךכ לכ  תורקי .דובכ תונתמ ול ונתנ הז עודמ
 . .ךמע ,ךתוא--ךתי : תאזה הלפתה תא

 -'וכו תדבע .  הלילב םידדוש חובנג--אילילב ןיטסל הנובננ . ונותא--היתרמח (א
 וכלמנ םימי חשלש רחאל-'וכו רתב .המואמ המעט אלו םימי השלש םלצא תרתוסמ התיה
 הרעמה חירסתו ונלצא תומת אלש ,הילעבל הנחלשנ :ורמא-'וכו ןירמא . הילעבל הריזחהל
 .הילעב (תיבכ רעש די לע הכלהו הואיצוה--'וכ\ הנוקפא . (םידדושה ובשי הבש)

 -=יוכו ןוחתפ .וישנאל , םהל רמא--ןול רמא .(קעצל) קהנל הליהתה-אקהנמ תיירוש

 הל וחתפ--'וכו ןוחתפ כ הלכא אלש םימי השלש הל הזש | .וז הבולעל וחתפ

 -'וכו המוק ןובהי ...לכאתו לוכאל המ .רבד הל ונת--'וכו הל ןובהי . הפנכנ ,הל התלע איהו -
 - .תונקותמ םוח -ןוניא ןנקתמ . הצור הניא--תיעב אל .לוכאל הצפח אלו םירועש חינפל ונתנ
 תא םתומירהה--ןיימד ןותמיראו . ןה--ןיא ?רשעמה ןהמ םרוה םאה :רמולכ ,(םירועשה) ןה
 שרפוה אלש הדושח ץראה םעמ תינכנה האובתו ץראה םעמ ונקנ םירועשה יכ) ? יאמדה רשעמ
 ,ךנבכ ןטרטל--יבב ןפליא . ("יאמד, ארקנה ,רשעמ הנממ םירהל םיבייח ןכלו ,רשעמה הנממ
 --'וכו זומיראו ? הברה המצע לע הרימחמ איהש וז הבולעל השענ המ--'וכו דיבענ המ
 .הלכאו יאמדה תא ומירהו

4 
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 .םָעְה דנשּו רוי ב סֶחְנִפ יב ;ב

 | .יְִכעְָו יא ןֶּבָחְעִפ יִ =
 :היִל .ורמָא ,היבגל ןותא | .רתֶא דחְל לזא ריאי ןב םחניפ יבר

 :ןול רמא .ןיפצפצמ ןורש .ןותֶמצְו ןהילע | דזג | .ןֶרּובַע ןיִלָכָא אָּיִרְבְכַט
 .הנסתמ אָלִד ורמא :ןול רמא . אָל :היל ורמָא ?ןיִרַמָא ןּוָצ הָמ ןותא ןיִעְדי

 .ןוכנא אקו ןובְרע :.ןֶָבְרַע :חיִל ורמָא
 יבגל אָתַא .רבכע דַח תַעְלַבּו תלַפְנ אָיקְרְס  אָּכְלַמד ןמ תילגרמ (י

 אָבַט ְּךָמִשְָל :היל רמא רֶּבַח אָנַא הָמ :היל רמא .ריאי ןב םחניפ יבר
 .והיִנ ןֶחָק יִּבַּג :רמא .יִתְאְו עָּבִמ דח אָמָח .ןותֶמַצו ןוהילע רג .תיִתַא
 | 5 : : .ּהָטְלַּפְו יולע רעו

 י ןֶיָיִמַהו ריפָי ןֶּב םֶחְנִפ יִּבב (ה

 תיל :היל ורמא ,היֶּבַגְל ןותא .רמַא דַחְל לא ריאי ןב םחניפ יבר
 :היל .ורמא + ןינקתמ ןותא אָל אָמְליִר :ןו* רמָא .ןֶל קָּפפְמ ןעובמ
 | .ןוהל קפסמּו ןוברע .ןֶבְרע

 .ריאי ןב סהניפ 'ר לצא םירועש םיתאמ ודיקפה םייִנע ינש--'וכו ןיניככמ ןירת (ב

 תחקל (םיינעה) וצר-'וכו ןיעב .ןרונה לא) ןסינכהו ןרצכו ןתוא ערז--ןולעאו ןודצחו ןוערז
 וחקו-ןוכירעש ןובסו .םירומחו םילמג ואיבה-אירמחו אילמנ ןותייא .םהלש םירועשה תא
 ןועטל היה ךירצ יכ דע ,ךכ לכ הברה ריצק השע םיתאסה ערז יכ) םכלש םירועשה תא
 .(םירומחו םילמג לע ותוא

 (םוקמה ישנא) וילא ואב--וכו היבגל ןותא .דחא םוקמל ךלה--רתא דחל לזא ג
 וליחתה-ןיפצפצמ ןורש . טפסאו--ןותמצו .ונתאובת תא םילכוא םירבכעה :ול ורמאו

 ?ףירמוא םה המ םתא םיעדוי : (םוקמה ישנאל) םהל רמא--'וכו ןול רמא .ףצפצל (םירבכעהו
 יכ) הנקותמ הניא (םכלש האובתהש) ורמא םה--הנקתמ אלד ורמא .ול ורמא--היל ורמא

 תורשעמה תא ןקתל ךילע לבק , ברעל ונל היה-ןברוע : (תורשעמה תא הנממ םתומירה אל
 .וקזוה אל בושו םנקתל וילע לבקו-ןוכנא אלו ןוברעו .ונלש

 - התוא עלבו הלפנ (םיניצרסה) םילאעמשיה ךלמ לש תחא תילגרמ-'וכו .תילנרמ (ד
 . (תילגרמה תא ול איצמיש ונממ שקבל) ריאי ןב סחניפ'ר לא (ךלמה) אב-יבנל אתא .דחא רבכע
 --תיתא אבט ךמשל (!הלאכ תושקכבב ילא תאבש) ינא (ףשכמ) רבח רבוח יכו-רבח אנא המ
 דחאה תא האר--יתאו עבנמ דח אמח | .(םייקמו רזונ התאש) בוטה ךמש עמשל יתאב
 יולע רזגו :(תילגרמה) איה הז לצא--והינ ןהה יבג . חופנ אוהשכ אבו ךלוחה (םהמ)
 | | . התוא טלפו וילע רזגו--הטלפו

 < ,(תודשה תא תוקשהל) םימ ונל קפסמ וגיא ונלש ןיעמה--ןל קפסמ ןעובמ תיל (ה
 לבק , ּונָבְרְע--ןברוע .יוארכ תורשעמה תא םונקתמ םתא ןיא ילוא--ןינקתמ ןותא אל אמליד
 ןיעמה היה זאמו--ןוהל קפסמו . םהל ןקתו לבק ,םהל ברע--ןוברעו .ונל ןקתל ךמצע לע
 . םימ םהל קפסמ



 ל , .יאמד :ימלשורי דומלת =

 .ייניִנ רהְנּג רי ןֶּב סָחיִפ בב (ו
 רמא. .ריבג יינינ הוה . .דעוו תיבל לֶוֶא הֶוָה .ריאי ןב םחניפ יבד

 .רבענ יומוק גיִלְפּו  "+אדעוו תיב ןמ יל ענָמ תא הָמ | יינינ יונג :היכ
 אָלְּד היִשָפַנָּב עדי ןאמ, : ןול רמא "?ןיִרְבַע ןנא ןילְכָי :וידימלת היל ורמא
 ."הָּכְנִמ אלו רובעי -.יומוי ןמ לארשי ןִמ שנ רַבָל ליקַא

 .ריִאְ ב סח יב יב 1
 :היל רמא ,היבגל .ריאי ןב סחניפ יבר קילס .אָתְמיִמְש ירשמ יִעְּב יבר

 "?ןיִדיִבָע אירובע המ, | ."תופָי ןישְלוע, :היל רמא "?ןיִדיִבָע ןירובע המ =
 : היל רמא .הימיע הָמָּבְסַמ אוה תיִלִד יבר עדיו  ."תופי ןישלוע, :היל רמא
 ימ "יא, :היל .רמא ?ןיד אָמּי לַמָּפ דַחְבִיִצ יִמַע לָכִמְל יבר חַנָשִמ
 רשפא ?ןי יִאְרּוהְי ןוליא לָּב :רמא = .ןימיק  יִּבבָד  אָתָוְלמ אָמָח ,תיִח
 .ּהיָתְסִיִפְמ יבר חַלָש  .יברל  ןורמאנ ןולזא  .'ןודפ ןמ יופא רַבְס יִמָמ אָלד
 ּהָתְתְרַק ינב ּותיִחְ - '!יל ןיִברוק = ירק נב, :רמא .ּהיִּתְרִק יִּבִנ יִּב ןוטמ
 : רמא  .ןול לּזָאְג הינוקבש ."היתפייפמ יִעְב יבר. :ןול .רמא | .יולע ןופקַאְ
 .יברל ןורמאו ןּולזַא .יולע תפקאו אָיִמְש ןמ אָחְשִא תַתַחְנ "יל ןיבְרּוק ידיד יב

 -ריבג יינינ חוה .שרדמה תיבל , םימכחה דעומ תיבל--דעו תיבל .ךלה--לזא הוה (ו
 ענומ התא המ--אדעוו תיב ןמ יל ענמ תא המ | .ויתודג לע אלמ יינינ ומשש לחנה חיה
 -ןירבע ןנא .ןילכי .רבע אוהו וינפלמ ייניג קלחנו--יומוק גילפו .דעוה תיב לא תכלמ יתוא

 ןמ שנ רבל ליקא אלד .ושפנב עדויש ימ-הישפנב עדיד ןאמ ?רובעל םילוכי ונחנא םגה <
 .קזני אלו-חכנמ אלו .וימימ לארשימ םדא דובכב ליקה אלש-יומוי ןמ לארשי

 תיעיבשה תא ריתהל הצר (אישנה הדוהי 'ר) יבר--אתטימש ירשמ אעב יבר וז

 ולצא הלע-'וכו קלס | .(ןנברדמ אלא הזה ןמזב תיעיבשה ןיא ותעדל יכ ,םיינעה קחוד ינפמ)
 המ ,השוע האובתה המ--ןידיבע ןירוביע המ  .םחניפ 'רל יבר-היל רמא .רואי ןב סחניפ'ר
 .רחא ןינעל ואישהל ידכ , ךכ ול בישהו .עיראקיצ , חמצ ןימ--ןישלוע ? הדשב האובתה בצמ
 תואיה--יבר חנשימ .הטמשה תא ריתחל ול םיכסמ אוה ןיאש ,יבר ןיבה זא-'וכו יבר עדיו
 םויב חבושמ המ-רבד , טעמ-ןיד אמוי לטפ דחביצ .לוכאל-לכימל ?יבר ילא העשיה , יכר

 ,(יבר תיב לא סחניפ 'ר) ררישכ--'וכו תחנ ימ .ןה-ןיא .חבושמ לכאמ ,הרעק--לטפ ? הזה |
 םיסנרפמ '(םידרפה) הלא לכ תא םאה : רמא--'ןכו רמא .םידמוע יבר לש םידרפה תא האר

 .התעמ ינפ תא דוע הארי אלש רשפא--'ןכו רשפא .(יברל םילעמ םהש םיסמה י"ע) ? םידוהיה

 סייפל יבר חלש--היתפסייפמ יבר חלש | .יברל תאז ורמאו (יבר תיב ישנא) וכלה--'וכו ולזא

 = -ה'וכו רמא .(םחניפ 'ר לש) וריעל בר לש ויחולש) ועיגה--היתרק יבג יב ןוטמ .ותוא
 אלש ידכ) והופיקהו וריע ינב ואבו-'וכו ותיחנו .ילא וברקי יריע ינב : (פחניפ 'ר) רמא |

 .ותוא סייפל הצור יבר : (םיחולשה דחא) םהל רמא-'וכו ןול רמא .(ובר לש ויחולש והוארי
 יריד ינב . (יבר לש ודובכ ינפמ) סחל וכלהו (וריע ינבו ותוא ובזע--ןול לוזאו הינוקבש
 . (םמע רבדל ילבלו םיחולשה ןמ רטפהל אלתמא שקב יכ) ילא וברקי ילש יגב--יל ןיברוק
 .יברל ורמאו וכלה--יברל ןורמאו ןולזא .ותוא הפיקהו םימשה ןמ שא הדרי--'וכו תתחנ
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 :היגיִמ עַּבְשָנ יִכּנ = ,ןיִדָת אָמְלַעָּב הינמ עַּבָשָנ ןָנִבְז אָלְו ליאוה : רמא
 .אָחָאְד :אָמְלַטְ

 . תּורָאְּב רָפוחה דיִסָחָהְו ריִָי ןֶּב סֶחְניִּפ יִבִר (ח

 :היהש ,דחא דיפחב השעמ : ןמחנ רב לאומש יבר םשב ינח יבר
 רתב התיה תחא םעפ .םיבשלו םירבועל תורעמו ןיחיש תורוב רפוח
 ,היִתְמְחְנִמ ןיִיעָּב היִּבַגל ןיִלְלָע אָמַע לָּכ ןווקו . רחנ ּהָפָמְשּו אָשָנְל תרבוע
 היתמחנמ יעָּב ,היבגל ריאי ןב סחניפ יבר לאָע .הָמָחְנִתִמ  יולָע ליִּבַה אָלו
 .,יבר,, : היל .ּורמָא "?ןוכריִסַח אוה ןיד, :ןול רמא .הָמָחְנתְמ יולע ליבק אלו
 .תא דבכמ היהש רשפא, :רמא ."ןיעְריִא ךכו ךכ ,השוע היה ךכו ךכ
 תאב :ריעב הרְבַה | לוק לפנ דימ "+ םימב וחפקמ אוהו םימב וארוב
 יִרָמַאְּה תיאו | ,תיִרְעְתַא אָחְּכְסְב :יִרְמָאְד תיא . שיאה ותוא לש ותב
 = .הליצהו ריאי ןב סחניפ יבר תומדב דרי ךאלמ

 ,תיִעיִבְש
 .יעיבר קרפ
 ְּ .םֶשַה שּודק (א

 יָת 4 .ימורב יאמרא דח יִּבִג טָיִחְמ הָוַה אָנִמְז רב אָּבַא יבר
 רמא ."ליִכָא אָניִל,, :היל רמא "1 לוכא, :היל רמא הָלְבִנִד רשב היל
 --לטקימ תיִעָּב ןיִא. :היל רמא ."ְךְל אנְליִמק אָנא ןַכְלִד ,לוכא, :היל
 ּוליִאָד , ךל עדומ ןֶקַמ. :היל רמא "!הלבנד רשב לכיִמ אָניִל אָנָאִה  ,לוטק

 תי ימ ,הזה םלועב (וינפ ויזמ) ונממ עבשל םיכוז ונא ןיאש ליאוה--'וכופןניכז אלויליאוה
 .אבה םלועב (וינפ ויזמ) ונממ עבשל חכזנו

 + תותשל םימ םהל אהיש ידב-םיבשו םירבועל .'וכו םשב רפס יגח יבר--ינח יבר (ח
 .(םימוחנת וילע לכק אל) םחנהל הבא אלו ומחנל וצרו וילא םעה לכ ולעו--'וכו אמע לכ ןווהו

 = וניאש) םכלש דיסחה והזה-]וכדיפח אוח ןיד .ומחנל הצר--היתמחנמ יעב .אב ,הלע-לאע
 --םימב וארוב תא דבכמ .ול הרק-]יעריא ? (םחנתהלו ןידח תא וילע קידצהל הצור
 + תונערופ וילע איבמ , ורסימ--וחפקמ .םימ םהל קיפסהו םיכרד ירבועל דפח השוע היהש
 דתיב--תיירעתא אתכיסב .םירמוא שי-ירמאד תיא .העומש ,םירבד לוק-הרבה לוק
 . הלצינו חתלתנ ראבב היהש (ץוקב)

 7 --חיל יתייא .דחא ירכנ לצא-יאמרא דח יבנ .םידנב רפות היה-טייחמ הוה (א
 גרחא ןכ אל םאו--ךל אנלטק אנא ןכלד .(הלבנ רשב) לכוא ינניא-ליכא אניל .ול איבה

 ינאש--לכימ אניל אנאד | .גורה-גורהל התא הצור םא--לוטק לטקימ תיעב ןיא  .ךתוא -
 גרוה יתייה ,תלכא וליאש--'וכו וליאד . ךתוא עידומ ינא התע--ךל עדומ ןהמ .לכוא יננוא



 פז .תיעיבש :ימלשורי דומלת

 ."יאמרא -- יאמרא | וא = ,יידוהי --יידוהי וא .ךל | ליטק אָתוַה ּתְלַכַא |

 .םֶלּועָה תומאו לֶארְשְי (ב

 דח לע ןּורַבַע ןמחנ רב לאומש יברו אפפ רב אננח יבר .אָמְלְּד
 היל .רמא "!רשיא,  :ןמחנ רב לאומש יבר היל רמא . תיעיבש ישרוחמ
 יה תַפְרְּב םיִרְבּועָה ּורְמָא אלו :יבר ןָפלוא ןכ אל :אפפ רב אננח יבד
 :היל רמא ?"רשיא, תיעיבש ישרוחל רמול רופאש | ןאָכִמ -- "מילא
 ולֶא - "םירבועה ורמא אלו, , עדוי התא ןיא שורדל ,עדוי התא תורקל

 יה תַּמְרַב, לארשיל ורמא אלו םלועה ןמ ןירבוע ןהש ,םלועה  תומוא
 לכ םכייד אל ,י"'ה םֶשְּב םֶכְמֶא  ּוְּברְּב, ? םירמוא לארשי המ ,"םֶכיִלֶא
 . ואוב. .ונל = םתא 0 - ונליבשב 0 תואבמ ,תוכרבה

 .יעישת קרפ
 .הָיִרַבְט תֶא רַהְטְמ יאַחי ןֶּב ןועָמש בר .

 תרעמב ,ןיִנַָש רשע תֶלְּת אָתְרִעְמְּב ריממ דבע יחי ןב ןועמש יבר =
 :דַמָא ןינש רשע תלח .ףוסל < . הָדּולַח ופוג הלעהש דע ,הָמּורְתִד ןיִבּורמ
 אָמַח .אָתְרְעְמַד אָמּופ לע חיל ביתו קפְנ ?אַָמְלַע אָלְק המ יִמָח קיִפנ אי
 "ו םומיד : הָרַמָא אָלַה תב עמש .ּהיִתְרּוצמ ספ ןירפצ רָיִצ דּצ דַה
 רַב ןכש לכ ,אדְבָי אָל אמש ידעלבמ רופצ :רמא .רופצ תַבְוְתְשֶאְו

 סע .ת ,טכק סילסת1

 .(תידוהיה תדב קיזחהל) ידוהי תויהל וילע ידוחי אוהש ימ-יידוהי  ,יידוהי וא | ..ךתוא-

 .ירכנ תויהל ךירצ ירכנ אוהש ימ וא--יאמרא ,יאמרא וא
 . תיעיבשב שרחו דמעש דחא לע ורבע-'וכו ןורבע .רופפ ,השעמ-אמלד וב

 אלו, בותכה שרדש-ןאכמ ? ונבר ונדמל ןכ אל--יבר ןפלוא ןכ אל | ךליח רשיי--רשיא
 התא ןיא שורדל .'וכו "תכרב, הרותה תווצמ לע םירבועל םירמוא ןיא : אוה *םירבועה ורמא->

 --תוימיזו םיסיפ . םלועה תומוא לע אלא , הזה ארקמה תא םימכחה ושרד ךכ אלש-עדוי-
 וא לשומה רצח יכרצל ץראה לובימ טמ--תוינונרא | . תלגלגה יפמ--תוילנלנ .םיפמ ינימ
 :י . ויתואבצ תלכלכל

 -המורתד ןיבורח תרעמב .הנש הרשע שלש הרעמב רתסנ היח-'וכו רימט דיבע (ג

 . סנרפתמ היה ויתוריפבש בורח ץע חמצש ,םש ול השענש סנה םש לע הרעמה הארקנ ךכ:
 אניל .ץאגפשמגג ,טסאר-הדולח | .תערצ ופוג הטכתנש רע--הדולח ופוג הלעהש דע
 לע ול בשיו אצי--'ונו קפנ ? םלועב עמשנש המ תוארל (ןאכמ) אצא אל יכו---וכ] קיפנ-
 תרב עמש .ותשר תא שרפש םירפצ דצה דחא דייצ האר-דייצ דח אמח .הרעמה חתפ

 הררחתשנו-רופצ .תבזתשיאו !רורחש ,תורח-םומיד .תרמואש לוק תב עמש--הרמא אלק
 אל םדא ןב ,םימשה (ןמ הרז) ילב תדבוא הניא רופצ םא : רמא-'וכ\ רופצ רמא .רופצה>
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 +אירבטה ןיסומיד ןיִדָחְּב ימי תיחינ : רצ ,אָילמ ןֶכְרָשְד אָמָה דּכ .אָשְנ
 < .תֶא [חַיו, םינושארה וניתובא ושעש ומכ ,הנקת תושעל ונא ןיכירצ :רמא

 .אירבט יִּפדְנ :רמא .קושב ןירכומו ןיִסְלָמַא ןישוע ויהש -- י"ריִעָה יִנָּפ
 קילסו ףויט הָוה אָמיִמ הָוְהּד ןָמ לכו קילקמו ץצקמו ןיסומרות בָסַנ הָוָח
 . .ץאָדּוהיִד אָבָס ןיִדָהב ילפמ לּוָא אָניִל :רמא ,יתוכ רח ּהיָתמַח .ליִעָל ןמ היל
 + יחוי ןב ןועמש יבר היָּבגְל  אָתַא . יִּכְדְר ןָה הירמטאו לא ,תימ דח בסנ
 יבה הפצ . ןֶמִת ןמ ךל קיּפמ אָנִאַו אָתיִא ?ןלפ רַמֶא תיִּכִד אָל :היל רמא
 ודריש םינוילעה לע ינא רזוג :רמא .םש ונָתִנָש שדוקה חורב יחוי ןב ןועמש
 עמש ,אלדמ ימקק רבע ימ .חיל תֶוַה ןכו .ולעיש םינותחתה לעו
 אבי, :היל .רמא "!אירבט יִכדְמ יחי רב אָה. :רַמָא אָרְפַסִּר דהילק
 ןינמיָה .אל ןכ | וליפא ,רהטיהל הדיתע אירבטש יתעמש אל םא ,ילע
 ..תומצפ .לש- לג יהשענ .דימ =: .""תימח

 .תי ,ג קיססרב\

 בוטל הנתשנ םינינעה בצמש ,םיחונ םירבדהש-אילימ ןכדשד .הארשכ-אמח רכ .ןכש לב

 . -הירבטר ןיפומיד ןידהב ,הארנו ךלנ-ימחינ תוחינ .(תמ ושפנ תא שקבש רסיקה יכ)
 .הירבטבש םימחה תוניעמה לש ץחרמה תיבב ץחרתהל ךלא :רמולכ ,הירבטבש ץחרמה ותואב
 ךכ ליבשבו םירבק םוקמב ספיטנא סודרוה ידי לע התנבנ הירבט רועה יכ-'וכו ונא ןיכירצ

 םיצפח תריכמל תויונח--ןיפלטא .הרהשל יאחוי ןב ןועמש 'ר טילחה ןכלו ,האמטל הבשחנ
 רהטנ-אירבט יכדנ .ןברקב ונחש םירעה םע דסח לומגל ידכ ןכ םישוע ויה תובאהו .לוזב
 4 ענהאבגייפ ,חמצ ןימ--ןיפומרות .חקול היהו--בסנ הוהו .התאמוטמ הירבט תא
 .חיחש םוקמ לכבו-'וכו ןה לכו . (םימה ךות לאו ךילשמו-קילקמו .ךתוחו--ץצקמו .5
 ותוא האר--יתוכ דח היתמח .(ותוא הנפמ היה ןועמש 'רו) הלעמל הלועו ףצ היה תמ םש
 ? הזה .ןקזה ידוהיב לתהל (? ךלא אל יכו) ךלא אל ינא-'וכו ילפמ לזא אניל | .דחא יתוכ
 .,לא אב-היבגל אתא .רהטש םוקמב ונימטהו ךלהו דחא תמ (תלבג) חקל-'וכו תימ דח בסנ
 :איצוא ינאו (ימע) אב--'וכו אתיא ?ינולפ םוקמ תרחט אל יכו--ןלפ רתא תיכד אל | .לצא
 .תמה תא המש ןתנ הזה יתוכהש--םש ונתנש .האר--הפצ .(תמ תלבנ) םשמ ךל
 לע רזוג ינא : רמולכ ; תחשל ,הטמל ודריש ץראל לעממש םייחה לע--ודריש םינוילעה לע
 ןכו .היחיו הלעיש (רזוג ינא) תמה ותוא לעו-ולעיש םינותחתה לעו .תחשל דריו תומיש יתוכה
 = ךב ןועמש 'ר רבעשכ--אלדנמ ימוק רבע ימ . תמש ,הזה יתוכל השענ ךכו--היל תווה
 .רטאש דחא רפוס לש ולוק תא עמש--רמא ארפסר הילק עמש | .לדגמה ינפ לע יאחוי
 .הז והשעמ לע ול געל יכ , הירבט תא רהטמה יאחוי רב הנה--הירבט יכדמ יאחוי רב אה

 ..יל ןימאט ךניא תאז לכבו--'וכו ןכ וליפא . אביש הס ילע אבי ,העובש ןושל-ילע אבי |

 ה-7
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 .ינימש קרפ
 . הָניִרַהְל םיִרְסּומ יִמ תֶא (א

 :ורמאו םיוג ןהל ועגפ ,ךרדב ןיכלהמ ויהש םדא ינב תועיס :יִנָת
 ,םכלכ תא םיגרוה ונא ירה --ואל םאו ,ותוא גורהנו םכמ דחא ונל ונת
 ,דחא ןהל ּודַחִי .לארשימ תחא שפנ ורסמי אל --םיגרהנ ןלוכ וליפא
 ןב ןועמש יבר רמא .ּטְרָהְי לאו ותוא ורסמי ,ירכב ןב עבש ןונכ
 ףא :רמא ןנחוי יברו .ירכב ןב עבשכ התימ בייח אהיש אוהו :שיקל
 היתעבמ בשוק רב אלוע--.ירכב ןב עבשכ התימ בייח וניאש יפ לע
 ןופקאו ןותא .יול ןב עשוהי יבר יִּבַּג דולל היל לזאו קרע .אָחּוכלמ
 .אתנידמ ןיבְרחמ . ןנא- ןל היל ןיִבָהָי ןותא תיל ןיא :ןהל ורמא .אָתְניִדְמ
 בוטל  רוכז והילא הָוְהו  .ןול ּהיִבַהָיְו היִמיפּו יול ןב עשוהי יבר היבג קָלְס
 רמא ,יולע .ילגתיאו --ןימוצ המכ | םצו .יִלָנְתֶא אָלו יולע  יִלְגִתִמ ףילנ
 דו : היל רמא + יתישע הנשמ אלו : היל רמא + הלגנ ינא תורוסמל :היל
 ?םידיסחה תנשמ

 .סונְיְטיִלקְיּד תַרָזָנ (ב

 . םימפְל תיִחְנ ,ךלמ דבְעַתִא .הֶאיִשנהדוהי יברד איל ּהיִנְוחְמ אריזה שילקיד

 עבש תא ודיב ריגסהל לבא ריעה ישנאמ באוי שרדש ומכ-ירכב ןב עבש ןוגכ (א
 היתעבת .ךלמב די אשנש-ירכב ןב עבשכ התימ בייח .(אכ ,כ .ב לאומש) ירכב ןב
 ךלהו חרב-היל לזאו קרע :התימ בויח היהש ינפמ ,ותוא וריגפיש השרד תוכלמה-אתוכלמ
 ורמא-ןהל ורמא . הנידמה תא ופיקהו (ךלמה ליח ישנא  ואב-אתנידמ ןופקאו ןותא .ול
 ,(ונדיבג ונל ותוא (םיריגפמ) םיגתונ םכניא םא--'וכו תיל ןיא . (ריעה: הנידמה יבשויל ליחה ישנא

 תויהל הצרתיש ובל לע רבדו-היסייפו .וילא הלע-היבנ קלס .הנידמה תא םיבירחמ ונא
 ליגר היה איבגה וחילא-'וכו וחילא הוהו .םהילא ותוא רסמו -ןול היבהיו .םדיב רנפומ
 -םצו .וילא תולגתהל דוע ףיפוה אל (האלהו הזה השעמה ןמו) ,יול ןב עשוהי 'רל תולגתהל
 -תורופמל .םעפה דוע והילא וילא הלגנו-יולע ילגתיאו . תומוצ המכ יול ןב עשוהי 'ר םצו
 דע ךל יתילננ אל ןכלו-? חלננ ינא . תוכלמל לארשי ינב תא םירסומה םידגובל , םינישלמל
 םישרוד םאש תרמואה ,הנשמה ירבדכ יתישע אלה-יתישע הנשמ אלו .ךכ לכ םוצל תיברהש

 ? םידיטח תנשמ יחוז יכו-םידיפח תנשמ ודו .וריגפהל רתומ עודי שיא םדיב ריגסהל םיוגה

 אלו תודיסחה תדמ יפל גהנתהל היה ךירצ ךתומכש םדא לבא ,ןידה תא קר הרומ הנשמה יכ
 .ןידח תדמ יפל

 הדוהי'ר לש (וידימלת) וירענ ותוא םיכמ ויה-'וכו איילט הינוחמ .םיריזח העור-אריזח (ב
 דיבעתיא .(וב םלקתהלו ותוא תוכהל םיליגר ויה שרדמה תיבט םיאצוי םידיטלתה ויהשכ) אישכה <
 ובשומ םוקמ הירבטמ הקוחרה םיימפ ריעל דריו ךלמל טלקיד השענ ףוסבל-םיימפל תיחנ ךלמ
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 < היל רמא .דימ | אָתְבּש יִקפְמְּב יי ןווקָּפ * ןָנְבִר רַתְּב ןיִבָחָּכ חלש
 אָתַאְו .אשמש יעמטמ םע אָּתְבּורְעב אלא ןיִבָתּכ ןוהל ןתת אל :היחולשל
 יברו האישנ ןְרּוי יבר הָוְהִג .אשמש יעמטמ םע אתבורעב ןוהְּבַג אָחיִלְש
 ;ןיהַּבַג םיִרָיִנְנַא אתא .הירבטד ןיסומידב יִחְסַמְל ןיִתַחנ ןמחנ רב לאומש
 יפְרַא : ןמחנ ןב לאומש יבר היל רמא .היִּב ףטְמְל אָישְנ ןדוי יבר אָעְבּו
 .אְרְבּוע היל ןונת ? ןיִדְבָצ ןנָבִר הָמ :ןול רמא ,  יממתִמ אוה ןיִסִנְל ,היל
 - ליעְו ןוהְמַנ ןטְמ אָתְבּוש יִקְפמְּב . ןיִסְנ דיִבָע ןוכיִרְכְד ,ןוחס :ןול רמא
 ןונא דע ייפא ןומחי אל :רַמַא .רָבְל ןגנבר אָה : היִל ּורָמָא . ןוחְתי
 חצְנאָו קפנ .ןוליל העבשו ןיִמָי העבש הַָא = ,ינביב אהה הוה .ןיחֶס

 ןוכל דיִבָע ןוכְיְרְבַד ןיִַּב :ןול רמא .ןוחימדק חיל .ןומקו ןוללעו .ןוהימדק |
 . םיטאָיטילקיר ,ןָניְִב אְריזמ טולקיד : חיל ןיִרְמָא + אָתּוכְלַמ ןיזבמ ןותא ןיסינ
 + ריעז רֶבָחב אלו ריִעָו ימורב אל יִמַבְמ אל ןכ וליפאו, .ןניזב אָל אכלמ

 -'וכו ייבג ןווחת .םימכתה תא וילא איבהל תורנא חלש-ןנבר רתב ןיבתכ חלש .יבר לש
 אל : וחולשל-היחולשל . וז תבש יאצומב ילצא תויהל םכילע : םימכחל בתכ הלאה תורגאבו
 אלש ידכ) המחה תעיקש םע תכש ברעב אלא תורגאה תא םהל רוממת אל--'וכו ןוהל ןתת
 םע ברעב חילשה םהילא אבו-'וכו אחילש אתאו ,'(םהב םקני זאו !תדוקפ תא םייקל ולכוי
 תיבב ץחרל ודרי ןמחנ- רב לאומש 'רו אישנה הדוהי 'ר-'וכו ןדוי 'ר הוהו .המחה תעיקש
 םידשה דחא לש ומש והז) פירטיננא םהילא אב-]והבנ םירטיננא אתא |. הירבטבש ץחרמה
 .ונממ ףרה-חיל יפרא .וב רועגל אישנה הדוהי 'ר הצרו-'וכו אעבו . (ץחרמה תיבב םינכושה

 ןנבר המ .דשה םהל רמא-ןול ךמא .סנ הויאל הלגתמ אוה םימעפלש-ימחתמ אוה ןיסנל
 .-ארבוע היל ןונת | ? העצב םיורש םהש םימכחל םהל המ) םישוע םימכחה המ-]ידבע
 השוע םכארוב יכ ,ותבשה דובכל  וצחר-ןיסינ דיבע ןוכירבד ןוחפ .השעמה תא ול ורפס
 ורמא .(סיימפל) םאיבהו (םאשנו ,ומכש לע) םתוא סימעה תבש יאצומב-'וכו אתבוש יקפמב . םיסנ

 -'וכו רמא .ץוחב םידמוע םימכהה הגה-רבל ןנבר אה .ךלמהל סוניטילקיד ידבע ורמא--היל
 -יוכו הייזא . ץחרמ םש היה-ינביב אוהה הוה .וצחרתיש דע ינפ תא וארי אל : ךלמה רמא

 (סירטיגנא רשה) אצי-]ןוחימדק חצנאו קפנ . תוליל העבשו םימי העבש וקיסהל ךלמה הוצ

 (וצחרתהש רחאל םימכחה) ולעו--'וכו ןוללעו .(ץחרמה םוח תא םהל ןנצ) םימכהה ינפל חצנו

 םיסנ .םכל השוע םכארובש ליבשב יכה--'וכו ןוכיירבד ןיגב | .(ךלמה ינפל) וינפל ודמעו

 וניוה םיריזחה העור טלקיד תא : ול ורמא--'וכו היל ןירמא ? תוכלמה תא םיזבמ םתא (דימת)
 ףא : ךלמה םהל בישהו-'וכו ןכ וליפאו .םיזבמ ונא ןיא ךלמה םוניטילקיד תא לבא , םיזבמ
 = .הלודנל ולעי םימעפל רשא שי יכ ,ןטק דימלת אלו ןטק יוג אל תוזבל ורהזה ןכ יפ לע
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 ,תורשעמ

 ישילש קרפ
 .הָדָגִאָה ילעּב תֶא רָּתְנְקְמ אָריִעְ יּבב

 יבר הוו ןיִבְתָי ןווה יול יברו אָנְְּכ רב אבא יברו אריעז יבר .אָמָלְּ
 אב יבר היל רמא | ."ימְסק יִרָפִס. ןוהְל חַוֶצּו אָּפְדְנאה ןיִלאְל רֶתְנִַמ אריעז
 ןיד ּוהמ :חיל רמא .ךל ןיִביִנמ ןּונאְו לאש ?ןול רתנקמ תא המל :אנהכ רב
 תמח יב, :היל רמא %י"רגְחַת תומָח תיִרָאְש ּךְדּות םֶדָא תַמָח יִּכ, ביִתָכּד
 :היל רמא ,אבה םלועל --"רוגחת תומח תיראש,, ,הזה םלועב --"ךדות םדא
 --"רוגחת תומח תיראש, ,אבה םלועב --"ךדות םדא תמח יכ, :רמיִנ וא
 -ןיאור .םיקידצ --םיעשרה לע ךתמח ררועתשכ :יול 'ר רמא ?הזה םלועב
 = איהו הָכּפְ איח :אריעז 'ר רמא .ךמשל ןידומ ןהו ןהל השוע ּתֶא המ

 ' . םולכ הָנִמ ןֶעַעָמְש אֶל .הָבַפְהַ
 .לי = ,וע סינסת1

 ןיליא , .םיערמ ,חיכומ אריעז 'ר היהו-רתנקמ אריעז יר הוהו ובשי-ןיבתי ןווה

 םימסכ ירפס (םהירפסל) םהל ארקו--'וכו ןוהל חוצו .הדגאב םישרודח םתואל--אתדנאד
 המל--'וכו תא חמל .  אבא 'ר-אב 'ר- .םתמאל םיבותכה תא שרפל םינוכתמ םניאש ינפמ)
 ןיד וחמ . ךל ובישי םהו (ארקמ הזיאל שוריפ) םהל לאש--'וכו לאש . םתוא רתנקמ חתא

 ?"תומח ו "המח, םימעפ יתש ולפכנ המל--וכ| םדא תמח יכ ?הזה בותכה שוריפ המ-ביתכד

 םלועב ויתונוע לע ושנעל םדאה לע היבקח איבמש המחה--הזה םלועב ךדות םדא תמח
 --אבה םלועל רוגחת תומח תיראש .ןידה תא וילע קידצמו הדומ אוהש ול תמרוג הזה
 .אבה םלועל ותמח תיראש תא בכעשו ריאשמ אלא , הזה םלועב לכה תא םדאה ןמ ערפנ חיבקה ןיא
 םלועב רשא תחת ,אבה םלועב אוה שנעהו המחה רקיע יכ , ךפהל-רמאנ ילוא--'וכו רמינ וא
 ררועתתשכ : בותכה שוריפ אוה ךכ--'וכו יול 'ך רמא . טעמ אלא םדאה ןמ ערפנ ה'בקה ןיא הזה
 עגונבו . םיקידצה םא יכ ,ותמח לע ה"בקהל םידומ םיעשרה אל הז שוריפ יפלו ,'וכו ךתמח
 ..הזה םלועה לע םגו אבה םלועה לע םג ושרפל רשפא הנה-"רוגחת תומח תיראש, בותכל

 ןיא תאז לכב-'וכו ןניעמש אל . .ךכ וא ךכ בותכה תא ךפהת םא-הכפהמ איהו הכפה איה
 . בםותכה לש תיתמאה תועמשמה תנבהל םולכ הזמ םיעמוש ונא
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 .יִנָש רָשַעַמ
 יעיבר קרפ

 , םֶהיִנְורְתַפּו תומולָח יִרָבּד

 ךכו ךכ : םולחב ול הארנ .ויבא לש ויתועמ לע רעטצמ היהש ירה (א
 אל תומולח ירבד :ןיִרְמַא ,ןֶנֶבַב ימוק אדְבּוע אָהַא  םה ינולפ םוקמבו םה
 .ןידירומ אלו ןילעמ

 תיִמָח :היל רמא ,אתפלח ןב יסוי .יבר בל אָתֶא שנ רב דח ג
 :היל רמא  .ףובָאד אָלְרִמ חכשמ תְַו אָיקְרופק לזיִא :יל רמת יִאָמְלָחְּב
 :היל רמא | .אל :היל רמא ?יומוי ןמ איקרופקל אָרְבִג אּוהַהְד יובָא לא
 .איִרוקד אפק תוחְת ךובאד אלדמ חכשמ תאו ָתיִב וג ןירש רשע יִנמ לא

 תימח :היל רמא ,אתפלח רב יסוי 'רד יבגל אתא שנ רב דח (ג
 ןימוי רתבְל א .תממורתמ תב :היל רמא .תיוד לילכ דח שובל יִאְמְלְחְּב
 :היל רמא  .תיזד .לילכ שובל יאמלחב תימח :היל רמא ןח דח אָתַא
 תרמא ילו ,תממורתמ תאד ָּתְרַמָא אָרְבַג אוההְל :היל רמא .יקְלִמ ּתַאְד
 .אָיטבַחּב -- תאו ,אָיִצִנֶב הָוָה אוהה :היל רמא ?יִקְלַמ תאד

 יאמלחב תיִמָח :היל הְרמַא רעיל 'ר יבגל הָיְתַאַד אָתְּתֶא אָדַח (י

 ןנימטה הפיא עדי אלש ינש רשעמ לש תועמ לע--ויבא לש ויתועמ לע רעטצמ א
 -ןירירומ אלו ןילעמ אל . םימכחה ינפל הזה השעמה אבו--ןנבר ימוק אדבוע אתא .ויבא
 . םהילע ךומסל רשפא יא : רמולכ

 .ימולחב יתיאר-יאמלחב תימח .לצא אב--יבגל אתא ,רחא םדא--שנ רב דח (ב
 ךיבא ןוה תא אצמתו הָיְקודוּפפ תנידמל ךל--'וכו איקדופק ליזיא .יל דגוהש--יל רמתימ
 ?וימימ היקודופקל (ךיבא : רמולכ) שיאה ותוא לש ויבא ךלהה-'וכו יובא לזא .(םש וחינהש)

 (ריק) ךותב תורוק רשע הנמו ךל--ךתייב וג ןיירש רשע ינמ ליזיא . ןוה , םיסכנ--אלדמ
 .תינויב םירשע התארוה-אָּפְפ יכ) תירישעה הרוקה תחת--אירוקד אפק תוחת . ךתיב
 = איה אהה הלמה תארוהו .הטטל הלעמלמו הלעמל הטמלמ תורוקח תא תוגמל היה וילעו

 . היקודופק, םשל תופרטצמ דחי הלאה םילמה יתשו . יהרוק,

 --ןימוי רתבל .טטורתהל דיתע התא--תממורתמ תאד .תיז תרטע--תיזד לילכ
 אוההל . תוקלל ריתע התא--יקלמ תאד .רחא דחא (שיא אב--ןרוח דח אתא .םימי ץקמ
 : לש םתצנ תעשב תיזה תרטע תא האר אוהה שיאה--איצנב הוה אוהה .שיאה ותואל-ארבנ

 חעשב תיזה תא תיאר התא לבא--איטבחב תאו .(הלודגל ןטיס  ומולח היה ןכלו) תיזה יצע
 .(הקלתש ןמיס והזו) ותוא םיכרודו םיטבוחש

 .ול הרמא רזעילא 'ר לצא האבש--'וכו יבגל איתאד . תחא השא--אתתיא ארח (ד
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 רב הָדַליִו הלא .רַכָּד רַב דָלְיִמ ָּתַאְּב :הל רמא .הָרְבַּפִמ אָחיִבְד אָחְינִת

 יל יִאָמְלחְּב תיִמָח :היל רַמֶא .אביקע 'ר יִבִנְל אָתֶא שנ רב דַמ
 .,היבגל ןֶרוח דח אָתַא .דֶפוק לכיִמ תיִלָו יִתיִמ אָדַעּומּר : היל רמא .אָעַטק
 ךל תיִאְו יִתיִמ אָדְעומ :היל רמא .אָלְבּוסמ ילגר יאמלחב תיִמְח :רמא
 | | .יגפ דפוק

 המ :היל רמא .ןיְנָשִמ יופאָו ביִתָי הָוְה אביקע 'רד ןמ דימלת דח
 תיל ןפינו תֶיִמ תא רֶדַאְּב : ןישק ןילמ תֶלִּת יאמלחב תיִמָח :היל רמא ?ןָב
 : ןונא ןיִבָט ןוחיָתְלִת :היל רמא .שָנָכ ּתַא תיל ער ָּתַאְד הָמּו ,יִמָח תא
 .תיל ערז תאד המ, ,יִמָח תא תיל ןיסינו אָמְמּורְתִמ ּתַא אָחְיְרְואָד אָרְרַהְב
 .רָכַק ּתַא תיל דילומ ףאד המ - "שנכ תא

 .גי ,תמ תיססרב1

 .תאש תוא והז--רכד רב דלימ תאר .םירבשנ תיבה יפוקשמש--ארבתמ אתיבר אתיינת
 .(תינש) ותוא לאשל האב-היל יעב הלזא | . הדליו חכלה--חדליו הלזא . רכז ןב תדלוי
 ?ונטמ תשקבמ תא המ--הינימ אייעב תא המ .הפ ןנניא (רזעילא 'ר) אוה--אכה אוה תיל

 "הלעבו-תיימ אתתא איההד הלעבו . (ינא : רמולכ) השאה התוא התאר-אתתא איהה תימח
 .הזה השעמה תא ול ורפס ,רזעילא 'ר אבשכ-'וכו אתא דכ .(תומי) תמ השאה התוא לש

 . םתנרה-ןותלטק . טהל רמא-]ול רמא |

 נחה אביש (תוא הז)-'וכו יתיימ ארעומר . הרצקתנ ,הנטקתנ ילגר-אניטק ילגר (ה

 -חיבגל ןרוח דח אתא .?דעומ, תארוהל םג תשפשמ "אלגר, הלמה יכ .רשב לכאת אל התאו

 ךל .היהיו-יגס דפוק ךל תיאו ,ילע הדבכו תלבוממ-אלבוסמ .רחא (שיא) וילא אב

 .(לוכאל) הברה רשב

 .תלת %ךל חמ ?הז המל-ןכ והמ . םינתשמ וינפו בשי-ןיינשמ יופאו ביתי הוה וו
 הארת אל ןמינ תאו תמ התא רדא שדחב-'!כו רדאב .םישק םירבד השלש-ןיישק ןילמ
 םיבוט (הלאה םירכדח תשלש) םתֶשְלש-ןוניא ןיבט ןוהיתלת .סונכת אל ערוז התאש המו
 דיתע .התא חרותה תרדהב-אממורתמ תא אתיירואר ארדהב .(ךל בוט ןטיפל) םה

 .ךרטצת אלו  ןויסנב רומעת אל יִכ) הארת אל  םיפינו-ימח תא תיל ןיסינו = .םמורתהל
 . (ךינפ לע ותוטי אל) םרבקת אל דילופ התאש (םינכה)-'וכו דילומ תאד המ . (םיסינל
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 ,םיִאְלְּכ
 ,יעישת קרפ

 .איָשָנַה הָדּוהְי 'ר תומ (א

 ןול קיִרָמ .היל ןֶניִלְטִ ןנא - ףמְד יבר :ןָל רַמָעִּד ןאמ : ןירמא אפ
 .ןיפופת םיִלָאְרִאְו םיקוצמ,, :ןול רמָא .ןיעזבמ יונאָמ ,יפכמ הישיר ,אְרְפִ רב
 :היל ןירמא "1 תוחולה תא ופטחו םילארא לש ןדי הרבגו , תירבה תוחולב
 ,אָתְפפ יגל ןוערקד אלק לזאו . ןוערקו .ןּותיִרָמָא ןותא :ןול רמא ? יבר ךמְד
 ותואב ושענ ןיסינ השעמ :אָנְמ יבר םשב ןמחנ בר .ןילימ אָתְלִּת ךלהמי
 ינמִמ היִוריִשַאְו  ,ודיפפהל תורייעה לכ וסנכתנ התיה תבש ברע -. םויה
 דחא לכ היהש דע ,אָמּי ןול הָלְתּו .יִיְרָש תיִבְל היִנתיִחַאְו ןָשיִנְכ הרשע
 ןויכ .רנה תא ול קילדמו םימ לש תיבח היל אלממו ותיבל עיגמ .דחאו
 .אָתְּבַש ןניללמד אָמְליִד :ןירמא ,ןיקיִצֶמ ןורש .רבגה ארק ,המחה העקשש
 אהי--יבר לש ורפסהב .לצעתנ אלש ימ לכ, :ןחל הרמאו לוק תב התצי
 אָרְנַאְל היל קילס ,ןכ עמש ןָיְּכ "'!ארצק ןמ רַּב ,אבה םלועה ייחל רשובמ
 "!ארצק וליפאו,, :הרמָאו אלק תב תקפנ . תיִמּו היִמְרִג קלמו

 ,אנוה בר תרובק ב

 ןניבהי .ןנא ןֶא :יִרְמָא .אָכָהְל הינקסא אָחּולְּג שיר אנה בר מ דַּכ

 -ךמד יבר .ונל רמאיש ימ-ןל רמאד ןאמ .ורמא ירופצ ישנא-ןירמא איירפצ (א
 .ארפכ רב םהילא ץיצה-'וכו ןול קידא | .ותוא גרהנ ונחנא-היל ןנילטק ןנא . תמ יבר.

 םיקוצמ .םהל רמא--ןול רמא .םיעורק וידגב-ןיעזבמ יונאמ | .יופח ושאר-יסכמ הישיר
 םדאה ינבש יברל זמר-'וכו תוחולב ןיסופת | .םיכאלמו (םדאה ינב) ץרא יקוצמ-םילאראו
 ןותא ?יבר תמה-יבר ךמד .םימשל ותולעהל םיצור םורמ יכאלמו םייחב ראשיש םיצור
 .וגל ןוערקד אלק לזאו . םחידנב תא וערקו-ןוערקו . ינא אלו תאז םירמוא םתא--ןותירמא
 ךלהמ ירופצמ הקוחר התיהש , אתפפ ריעל דע (לבאה לוק) העירקה לוק (עמשנ) ךלהו-אתפפ

 ינב לש תוצובק הרשע הנומשב והוחינה--ןשינכ הרשע ינמת הינורישאו .ןילימ השלש
 היה הינח לכבו תורבקה תיב דע ותיבמ תמל תודמעמו תיִנַח תושעל היה םכרד יכ .םדא
 .יבר רבקנ םשש ,םירעש תיבל יהודירוהו-יירש תיבל הינותיחאו .רפסמל ףסאתמ םעה

 .הלילה תוצח העיגה רבכש , לוגגרתה ארק-רבגה ארק .  םויח םחל ךראתנו-אמוי ןול הלתו
 ץוח-ארצק ןמ רב .תבשה תא ונללח אמש-'וכו אמליד . רעטצהל וליחתה-ןיקיצמ ןורש
 . יבר תא םיריפסמה ןיב היה אלו אב אל םויה ותואבו יבר תיבל אובל לינר היהש ,סבוכה ןמ
 .ננה לע ול חלע-ארגיאל היל קילס . (הלאה םירבדה תא) ךכ סבוכה עמששכ-ןכ עמשד ןויכ
 לוק תב האצי-הרמאו אלק תב תקפנ . תמו ץראל ומצע תא ליפהו-תימו הימרג קלטו

 | .אבה םלועה ייחל ןמוזמ סבוכה וליפא-ארצק וליפאו .הרמאו
 - ותוא ולעה-אכחל הינוקסא .לבבבש הלונה שאר-אתולג שיר . תמשכ-ךמד דכ (ב

 + ותוא (םירבוק) םינתונ ונחנא חנא :  םימכחה ורמא--'וכו ירמא .לארשי ץראל לבבמ ,ןאכל.
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 ןאמ :ןירמא .ןוהְריִּד ןמ אוהְ ,אָּבּור אייח יבר יִבּנ היִנִתִינ :ןיִרְמָא ?היל
 .תֶא אָתְלְע :היל ּורמָא .היל ביִחָי לילע אָנא :ינח ר"א ?היל בָהיִמ יִעָב

 אָתַחישִמ ןובהָי :ןול רמָא .ןֶמּפ ךָכ בַסיִמ לעימ יִעָּב ּתַאְו בֶס רב א ,יִעּב
 ,ינב הדוהי, :ןיִנָב תֶלּת חַּכָשַאְו לאט .ןיִשְרָג ןותא - תנע ןיאְו ,ייִלְנב
 ךירחא ,לארשי ןב ףסוי :דוע ןיאו ךירחא ,ינב היקזח :דוע ןיאו"ךירחא
 אלק עמש "! ךיפא פא, :היל רַמָאְתִא .הָלְּכְַּסִמ יוניע הָלִּת ."דוע ןיאו
 "היל ביתי ,אנוה ברל שיפ, :היִרְּב הדוהי ברל רַמָא ,אָּבּור אייח יברד
 ןֶּב ,חיל ביִתְמ ּהיִלַע ליִּבַמ אָלְר הָמְּכ :ןיִרְמָא . חיל ביִתְמ יולע ליִּבִק אלו
 -ויִנש ול ולפכנו חנש םינומש ןב היהו םשמ אציו .םלועל הֶקִיִסַפ אָל היתי

 .תֶוָמַח ךאְלמ דָיִמ סונָמ ןיא (ג

 לכתסמ אָתומ ךאלמ : אָוְח . המלשד יִריִטיִרְקְמיִא ןיִרֶּת הָיִחַאְו ףְרוחיִלֶא
 םיִאק אָתַא .ןִמִּמִמ ןובסנ לזא .אָלְלַחּב ןובהיו הֶלַמ רמֶא  .יונשב קיִרָחְו ןוב
 ןודכו ,ףיינשב קּורָמֶא הָחִיַוַה אָתְעָש איקה :חיל רמא .היִלְבְקְל יִחְּנ היל
 , אללח ןמ היחאו ףרוחילאל בסְנִּד רַמָא אָנָמְמַב :היל רמא ? ןל ךיָקְנ תא

 אח 'ר לש ורבק תרעמב ונרבקנ) לודגה אייח 'ר לא ונאיכנ :ורמא-'וכו היניתינ ןירמא =
 -חיל בחימ יעב ןאמ | .ולבב ינבמ) םהלשמ | (אייח 'ר\ אוהש-ןוחדיד ןמ אוהד .(לודגה
 .. םש וטינכהל םנכא ינא-'וכו לילע אנא ? (אויח 'ר תרעמ ָךות לא) ותוא םישל הצור ימ
 יעב תאו .התא ןקז טדאש יפל-בס רבג תאד . ךל שקבמ התא הנאות--יעב תא אתליע
 ןובהי .(ךמצעב םש רבקהל) םש בשיתהל םנכהל הצור התאו--ןמת ךל בתימ  לעימ
 ןותא .הברה םש בכעתא םאו-תיינע ןיאו .ילגרב לבח  (ורשק) ונת-ילגרב אתחישמ
 השלש עמשו (הרעמה לאי סנכנ-ןינד תלת חכשאו לאע .ינולעתו ינוכשמת םתא--ןישרג
 תודיסחב התא דיחי אייח 'ר ןב) הדוהי-"כו הדוהי .הז םע הז וחכותהו ונדש (םיתמ)

 --ךיפא ךיפא .לכתסהל ויניע תא ינח 'ר אשנ-הלכתסמ יוניע הלת .ךומכ דוע ןיא ךירחאו |
 רמאש לודגה אייח 'ר לש ולוק תא עמש--'וכו אלק עמש | . (תוארל ילבל) ךינפ תא בסה
 חוניו אנוה ברל (?םוקמ ןת) חויר השע--חיל ביתי אנוה ברל שיפנ | .ונב הדוהי ברל
 (ותונתונע בורמ) אנוה בר | וילע לבק אלו-היל ביתמ יולע ליבק אלו .  (ךדי לע)
 לבק אלש ומכ :םירמוא לוק יגח 'ר עמש--'ןכו ןירמא .ומוקממ הדוהי בר תא | דינהל
 -םשמ אציו .םלועל ואנוה בר לש) וערז קספי אל ךכ ,(ומוקממ) ותוא דינהל (אנוה בר) וילע
 .אנוה בר לש ותרובקב לפט רשא לע-וינש ול ולפכנו .הרעמה ןמ ינח בר אציו

 האר-'וכו אזח . ךלמה המלש לש וירפופ ינש ויה--המלשד יריטירקסיא ןירת 0
 המלש רמא--'וכו הלמ רמא . וינשב קרוחו (וירפופ ינשב) םהב לכתסמ תומה ךאלמ יכ ,המלש
 לזא .םליצהל ידכ ,ריואה לש וללחב (וירפומ ינש תא) םתוא ןתנו ושרופמה םש תא) הלמ
 ךלה-חילבקל ךיחנ היל םיאק אתא | .םשמ םתוא חקלו (תומה ךאלמ) ךלה-ןמתמ ןובסנו
 .הלחתב , איהה העשב-אתעש איהה .(המלש לומל  ולומל קחוש אוהשכ דמעו (תומה ךאלמ)
 רמא אנמחר . ונינפל קחוש ךנה התעו-ןל ךיחג תא ןודכו .קרוח תייה--קורחיא התיוה
 .ללחה ךותמ היחאו ףרחילא תא חקאש (ילע דקפ) רמא (ה"בקח) ןמחרה-אללח ןמ .., בפניד
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 אָמָה .יברד יודיִמְלַת סוליִבורְטסיִא רב ןבואר יברד יִיורַּב ןיִרָּת (ל
 אמש  ,המורדל ןּניִלְגנ :רַמָאנ .יוָשְּב קָרֶמְו ןוב לַּבַּתְסִמ אָתומְר אָכָאְלַמ
 .ןמְּמִמ .ןובסנו לזא .תרפכמ תולגה

 .אָלָע תומ (ה

 ?יִכָּב ךל המ, :חיִל ןיִרמָא .יִכְב ירש .ןֶמּפ ךיִמָדֶא הָוָה אָתוחְנ אָליע
 דָבומ אנא ?יל הָיִנְה המ. :ןול רמא '1לאְרשיִד אעראל ל ןיקסמ ןנא
 .הטלופל ומא קיחב הטלופה המוד אל ,אָּתְבַאָסְמ אָעְרַא וגְב יִתיִלְגְרַמ
 | ."הירכנ קיחב

 .ריִאָמ יִבר תומ (ו

 אָעְרַא ינבל ןיִרומיִא :רַמָא .אָּיְסַאָּב היל יִמְדַא הָוָה | ריאמ יבר
 ,אָמָי ףיִג לע יסרע ּובָהְי :ןול רמא ןכ וליפא . ןוכְדִיָּד ןוכַחישמ אָה : לארשיד
 .י'"ַהְננוכְי תורהְנ לַעו ּהָדָמִי םיִמִי לע אוה יִּב. : ביִתְכּד

 .3 | ,דכ סיס

 תיחלתשיאד ןהל .הלא תא יל (איבי) םישי ימ-ןילא יל ביהי ןמ | .יתרמאו--תירמאו
 ךבלב (ה"בקה) ןתנו-ןכ רבעמל ךבלב בהיו .םשמ םתחקל יתחלשנש פוקמל-ןניבסנימ

 לפטיאו לזא .יתוחילש תא השעאש ידכ-'וכו ןיגב  .(ריואה לש וללחב םתולעהל) ןכ תושעל
 .םשמ םדירוהו (םתרובקב) לפטל המלש ךלה--ןמת ןמ ןוב

 האר--'וכו אמח .יבר לש וידימלת ויה--יברד יודימלת .וינב ינש--ייורב ןירת (ד

 תומל םהילע רזגנש םוקמה ותואב ויה אלש יפל) וינשב קרוחו םהב לכתסמ תומה ךאלמש יבר =

 . ותומי אלו תולגה םהילע רפכת אמש , םורדה ץראל םתוא חלגנ :יבר רמאו--'וכו רמאו (םש

 .םשמ םחקלו תומה ךאלמ ךלה--ןמתמ ןובפנו לזא
 לארשי ץראמ תררלו תכלל לינר היהש יפל ,ךכ ארקנשו-דרויה אלוע--אתוחנ אלוע (ה

 המ -+תוכבל ליחתה--יכב ירש .(לבבב) םש תומל ונמז אב-ןמת ךימדיא הוה  .(לבבל

 .היינה המו .לארשי ץראל ךתוא הלענ ונחנא--'וכו ןיקסמ ןנא ?הכוב התא עודמ--יכב ךל

 תילגרמה תא דבאמ ינא-אתבאסמ אעראב יתילגרמ דבומ אנא ?הזב יל תלעות המ- יל
 תא איצומש ימ המוד וניא-'וכו חמוד אל . האמט ץראב (יתמשנ תא איצומ ינא :רמולכ) ילש

 .הרז ץראב האיצומש ימל (לארשי ץראב) ומא קיחב ותמשנ

 -'וכו ןירומיא - ץראל ץוחב םוקמ םש-אייסאב .תומל ונמז אב-היל ךימדיא הוה ו =

 םכברש ורכז :רמולכ) טכלש חישמה הנה--ןוכדיד ןוכחישמ אה |. לארשי ץרא ינבל ורמא
 הוקש יפ לע ףאו תאז לכבו--'וכו ןכ וליפא .ימשמ ותולעהל ולדתשהו ץראל ץוחב תמ
 ומיש--אמי םיג לע יסרע ובהי | .(אייסא ינבל םהל הוצ (ותרובק םוקממ וחולעי י"א ינבש

 .הזכ ןפואבו . אייסא םע לארשי ץרא תא רבחמה ןוכיתה םיה ףוח לע) םיה ףוח לע ינורא תא

 --חרסי םימי לע אוה יכ  .(ותומ רחאל םג לארשי ץרא ןיבו ריאמ יבר ןיבש רשקה קספי אל

 .םיה לע תדסוימה לארשי ץרא לע הזה ארקמה רמאנ ריאמ 'ר לש ותעדלַ% |"



 7 .תבש :ימלשורי דומלת

 .דעומ רדס

 ,תָבִש
 .ישש קרפ

 . ליחְבּו תֶּכַשּב הָאְרִפב הָיִאְר רופא א

 ,ריתמ יבר - לתוכב העובק התיה םא .תבשב הָאְרַמַּב ןיאור ןיא
 . םימעפ :רַפָאּד ןיִרָהְר אָמְעִט :אב יבר םשב אחא יבר | . ןירסוא םימכחו
 .תאטח בויח ידיל האב  איהו ּהָתְשלות איהו הנבל תחא אָמיִג האור איהש
 ::יבר תיבל וריתה םירבד 'ג ,דובכ ךרד הניאש--רופא לוחב וליפא שיאהו
 , תינוי ןהינב תא ןידמלמ וחישו ,יִמוק ןיִרָפַפְמ והישו ,הארמב ןיאור והיש
 תא רמלל םדא רתומ .: ןנחוי יבר םשב והבא יבר .תוכלמל ןיקוקז ויהש
 ןינְּב :רמאו אב רב ןועמש עמש .הל טישכת אוהש ינפמ , תינוי ותב
 יבר עמש .ןנחוי יברב הל יִלָת אוה תינוי ּהיתְנִּב הָפְלַמ יִעָב והבא יברד
 !ןנחוי יבר ןמ ָהיִּתְעִמְש אל םא ,ילע אבי :רַמַו והבא

 . אָביקִע יבר תֶשֶאְו לאיִלְמנ ןְבִר תָשָא (ב

 דוחב תולדלודמה ויתורעש תא חלגי אמש ששחל שיש--תבשב .יארב--הארמב (א
 חארמהש רחאמ | ,תורעשח חולגל שוחל ןיאש--ריתמ .תשחנ לש התוהש ,הארמה
 . העובק הארמב וליפא תוארל רסואש הז לש ומעט--רפאד ןידהר אמעט | .לתוכב העובכ

 לוחב וליפא . הנקזכ תוארהל אלש , הדיב התוא תשלות--חתשלות איהו .הרעש--אמינ
 תלמש רבג שבלי אל, םושמ הב שיו איה םישנ ךרד הארמב היארהש ,הארמב תוארל--רופא
 תוירבה ראשל הרוסא התיהש ,ויוחאלמ תירולב תחנהו וינפלמ שארה תרפסת-ימוק ."השא
 .אשמו ענמב המע םיאבו תוכלמל םיבורק-תוכלמל ןיקוקז . ירומאה יכרד םושמ הב שיש ינפמ

 הלות אוח ןכל תינוי ויתונב תא דמלל הצור והבא יברש ליבשב--'וכו והבא יברד ןינב
 אבי :רמאו--ךכו רמו .ןועמש 'ר ירבד תא--והבא 'ך עמש .ובר ןנחוי 'רב רתיהה תא

 . ןנחוי 'רמ תאזה הכלהה תא יתעמש אל םא ,ךכו ךכ (העובש ןושל) ילע
 -'וכו היתמח .םילשורי ריעה חארמ וילע קוקח היהש ,טישכת ןימ-בהז לש ריע (ב

 הרמאו האב-'וכו תתא .הב האנקו לאילמנ ןבר לש ותשא (הזה טישכתה תא) ותוא .התאר
 סנמואה--'וכו יל תדבע תווה ןיכה .(הזכ טישכת הל אוה םג השעיש) הלעבל רבדה תא

 התיהש--'וכו אתעילקמ הנבזמ תווהד ? ול התשע איהש ומכ ,ךכ יל השוע תייה תא םג
 .הרותב קסע אוהו (ןריחמב הלבקש ףסכה תא) ול הנתנו השאר תועלקמ תא תרכומ
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 .הילק ןועמשד שנא ינב ןממ ןווהו . םלשב ןורזחנ םֶלֶשְּב ןּוקפנ "! אמוי ןידהב

 . םיִבָכּוכ הֶזְוחְב הָשַעַמ דע (ד

 מז דח .םוגולורְמסיא הָוְה רג דח :אְדָבּוע ןיִרָה יעתשמ אנוח בר
 אָדְחְּב תקְבְּדִא םּולְכ, :רמנ דָח ? ןיקְפָנ ןודפ :רַמָא .קיפמ יִעְב אָתַא

 :אדח ןותמח .םיצע עקבל ואצי אנינח יבר ידימלתמ םינש--'וכו ןידימלת ןירת ג
 | םנשה הלא-'וכו ןירת ןילא .דחא (םיבכוכב .הזוח) גולורטסא םתוא האר--סוגולורטסא
 םהב עגפ , (םתאצב) םיאצוי םהשכ--'וכו ןיקפנ ימ .(ךרדב ותומי יכ) םיבש םניאו םיאצוו
 -'וכו יל תיאד .(לוכאל יל ונת\ הקדצ יטע ושע-ימע ןוכז .םהל רמא-ןול רמא .דחא ןקז
 .תחא םחל רככ םהל התיהו--לוגיע דח ןומע הוחו .רבד יתלכא אלש םימי השלש הז יכ
 :ללפתהו לכא--ןוחילע ילצו לכא .ול הונתנו-היל הניבהיו .התיצחמ תא וכתח-אנלפ ןיצק
 ןותמייקד ךיה .הזה םויב םכשפנ םכל יחת-אמוי ןידהב ןוכשפנ ןוכל םייקתת . םהילע
 ורזחו םולשב ואצי-'וכו םלשב ןוקפנ .הזה םויב ישפנ תא םתייחה רשאכ--וכו ישפנ יל

 תא) ולוק תא ועמשש םדא ינב םש ויהו-הילק ןועמשד שניא ינב ןמת ןווהו  .םולשב
 < .אל םאה-'וכו תרמא ןכ אלו .(גולורטסאהל) ול (ורמא) םירמוא-היל ןירמא . (גולורטפאה לש וירבד
 שיאה אוה ןרקש-אוה ןכ םא-'זכו אכהד יא ?םירזוח םניאו םיאצוי םינשה הלאש תרמא ןכ

 ןולזא .ןכ יפ לע ףא-]כ ןליפא .איה תינרקש ולש הינולורטסאה רשא , (ינא :רמולכ)
 ויצח-'וכו אלבומ אדהב אגלפ .שחנ ואצמו-התניכח ןוחכשאו .ושקבו וכלה-ןושפשפו

 בוטה השעמה המ-'וכ| ןוכתדיבע וביט המ  .וז םיצע תליבחב ויצחו וז םיצע תליבחהב

 רמא-רמא .השעמה תא יגולורטסאל) ול ורפסו-אדבוע היל ןיינתו . הזה םויב םתישעש
 .(תושעל ינא לוכי המ) תושעל שיאה ותוא לוכי המו-דיבע ליכי ארכנ אוהה המו .גולורטפאה
 .םחל רככ יצחב הצרתמו סייפתמ םידוהיה לש םהיהלא םא--וכו ןוההלאד

 = ןמז דח . היה-הוה .דחא רג-רוינ דח .הזה רופסה תא רפסמ-ארבוע ןידה יעתשמ (ד

 םיבכוכב חאר יכ) ?םיאצוי התע יכו-ןיקפנ ןודכ .תאצל הצרו אב תחא םעפ-קיפימ יעב אתא
 יתקבדתנ .טולכ-'וכו תקבדיא םולכ .רמאו בש-רמאו רזח  ,(איה הנכמ תעש העשהש
 3 .םימסקו שוחנ ישעטמ) הלאה םירבדה ןמ לדבומו שורפ תויהל אלא תאזה השודקה המואב
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 "1 ןירבְל ּהיִמָש לע  קופנ +אָילַמ ןילֶא ןמ שרֶפַמְל אָל אָחְשיִּדק אָתְמּא
 ןיגְּב ? לפול .חיל םֶרְג ןאמ .הָלַכָאְו ,אָרְמָח הל בה ,חַסְכמל ביִרְק
 .הָיִרַב לע ץֶחְרְתֶאְר .ןיגב 1 ביְִּמְשִאְּב היל םַרְג ןאמ .רהרהד

 . אובְל דיִתָעְל וה

 תצצופמ תויהל לוק תב הדיתע :רזעלא ןב | חהימרי יבר .רמא
 1 ןרכש לוטיו אובי --לֶא םִע לַעָּפָש ימ לב, :תרמואו םיקידצ ילהאב
 לש ןָתָציִחִמ תושעל ה"'בקה דיתע :אנהכ רב אבא יבר םשב היכרב יבר

 א ןילאוש תרשה יכאלמו ,תרשה יכאלמ לש ןתציחממ םיִנָפל םיקידצ |
 "+ היבקה םכל הרוה המ ?לֶא לַעּפ המ, :ןהל ןירמואו

 ,רשע העברא קרפ
 .םֶלּועה יִאְב ּולָשְמְנ חַמְל ו

 אחא יבר "דל יִבְשי לָּכ ּוניִזִאה .םיִמַעָה לָּכ תאז ִּעְמְש, : ביִתָּכ
 ? הדלוחב םלועה יאב לכ לָשּומ אוה המל :רמא דח :ןנברו וחבא יבר רמא
 ןיאש המ םיב םינימ הברה , םיב שי השביב שיש המ לכש יפל אלא
 םלועה .יאב לכ לשומ אוה המל : רמא | הָנְרַחְו .םיב הדלוח ןיאו ,השביב
 איה ימל תעדוי הניאו-- תַחנְמו תֶרְרְנִג א תאזה הדלוחה המ אלא ? הדלוחב
 ןניאו - ןיחינמו ןיררוג | ,ןיחינמו ןיררוג -- םלועה יאב לכ ןה ךכ , תחנמ
 .?'םָפְמִא יִמ עַדָי אלו הּבָצָי, :ןיחינמ ןה ימל ןיעדוי

 .םִמָש יִדיְב הָתיִמּו םיִעְר םיִעְנְּפ יִדיב  הָסיִמ 1

 דחאו ןיעב םיתמ העשתו םיעשת : ןיִרְמָא ןוהיִרָמ הָּבַר אייח יברו-בר

 2 ,(ט) סש5 .כ ,טמ סיס

 לטק םוקמל ברקשכ-חסכמל בירק . ונארוב םשב (אצא) אצנ-ןיירבד ! לע קופינ

 .(ףרטל) ורומח תא (הערה היחל) הל ןתנ-ארמח הל בהי .(הער היח ץברמ םוקמל)
 ליבשב-רחרהד ןינב ?הנכסב לופיש ול םרג ומ ;לפיד היל .םרנ ןאמ .והתלכא איהו-הלכאו
 ימו-ביזיתשיאד היל םרג ןאמ | .הב לפנ ןבל הנכסה ינפמ הלחתמ אריו רהרהמ היהש
 . וארוב לע חטבש ינפמ-היירב לע ץחרתאד ןיגב ?ףוסבל לצניש ול םרנ

 קסועה לכ יכ , תווצמבו הרותב קסעש--לא םע לעפש ימ לכ .העירמ--תצצופמ (ה
 .םנכשמ-]תציחמ . ומע היורש הניכש הרותב

 יכ ,(8ע015  ,ףרואווליומ) תרפרפח--הדלוחב .הושמ אוה המל---לשומ אוה המל ו
 םדא ינב ןיא םג ןכו-םיב הדלוח ןיאו ."דֶלּוח, ןושלמ "דֶלֶח, הלמה תא םישרוד הדגאה ילעב
 לכב ,הברה הל שיש יפ לע ףא-תחנמו תררונ .ינשה ,רחאה--הנרוחו .דחא-דח .םיב
 .םהירחא םיריאשמו םיפפוא--ןיחינמו ןיררוג . הרוחב לכא רבצלו ררגל הפיסומ איה תאז

 ןיעב--ןיעב . םירמוא םהינש-]ירמא ןוהירת--. לודגה ,. 'ר--חבר אייח 'ר (ח .ז
₪ 

 ב"ח
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 דחאו הניצב םיתמ ₪''צ : ןירמא ןוהירת לאומשו הנינח יבר .  םימש ידיב
 ידי לע בר .  היתערכ רמא אנינח יברו ּהיִתְעַדְּכ רמא בר .םימש ידיב
 םיתמ ט"צ :רמא הֶוָה ,ןמת אָחיִכָש אָשיִב אָיִעה .ןָמִמ ירש הָיְמד
 הָתַָצִּר ,ןיִרְפִצְב ירש הוחד לע .אענח יבר .םימש ידיב .דחאו הָעַעּב

 .םימש יידיב דחאו הניצב םיתמ העשתו םיעשת :רמא הוה ,ןמת =

 םיתמ העשתו םיעשת : ןתני יבר םשב ןמחנ רב לאומש יבר (ח
 רחאו העישפב םיתמ העשתו םיעשת :יִרָמָא ןנברו .םימש ידיב דחאו ,בֶרֶשְּב
 לכ ממ 'ה ריִסֶהְו, :יבר םשב םִיִתְרפַעמ בקעי אינוח יבר .  םימש ידיב
 ריסהו, :בקעי ןב רזעלא יבר םשב הל יִנִתְו העח יבר | .הפירש וז --"ילח
 לע לָורּב לע | ןח :רועלא יבר רמאד ,ןויער וז - "ילוח לכ ממ 'ה
 רצי הז --"ילוח לכ ךממ 'ח ריפה, :ןּוּבִא יבר רמא .ןויער הז -- "ףראצ
 יבר ,רזעלא יבר םשב אמוחנת יבר .רמ ופוסו קותָמ ושארש ,ערה
 - יבר רמאד ,הָרֶמַה הז --"ילוח לכ .ךממ 'ה ריסהו, :בר םשב הָמָחְנמ

₪24 - 

 . םימש ידיב דחאו הָרַמַּב םיתמ העשתו םיעשת : רזעילא

 .רשע השש קרפ
 . הָדְנאָה לע יול ןֶּב ַעָשּוהְי יבר לָש ותעד (ש

 ,קלח ול ןיא הבתוכה --אָּתְדְנֶא אָדָה :יול ןב עשוהי יבר רמא
 ןב .עשוהי יבר רמא .רכש לבקמ וניא - העמושה | ,ֶרָּבִתִמ -- השרודה
 , תילכתסיא ןמז דח אלא , אָּתְדְנֶאַד אָרְפְסְּב תיִלַּכּתְסַא אֶל יומוי ןמ אָנֶא :יול

 יממ ,תכ סטפ .וט ,ז סיד

 הוהר . ןויסנה יפמ עדיש המ יפל-היתעדכ .רוקב-הניצב .עבשח ףךרדב-םימש ידיב .הער

 ,הער ןיעב--הנייעב .רמוא היה ,םש היוצמ הער ןיעש ,םוקמב בשוי היהש-'וכו ןמת ירש

 יכ) היוצמ הניצה םשש-ןמת התניצד .ירופצב רג היחש ליבשב--ןירפצב ירש הוהר לע
 םניאש--העישפב .שמשה םוחב--ברשב .(הב םיבשנמ םירק תוחורו רה לע תבשוי ירופצ

 לכב ךורכה ,תחדקה טהל-הפירש וז .םירמוא-ירמא . תואירבל םיקיזמה םירבדה ןמ םירהזנ
 לזרב לוע ןתנו .ותומ םוי דע םדאה תא םיבזוע םניאש הנאדה ירוהרה-]ויער הז .הלחמ
 תאנהש-קותמ ושארש . יךביוא תא תדכעו, רמאנ רבכ שממ תודבע לע יכ--ןויער הז 'וכו
 | תלחמב-הרמב םיתמ .₪% ,עללאנ-חרמה הז .הרמ התירהאו הקותמ התלחת הואתה

 : ףוגה לכ תא תלערמו תעפעפמ הבש תורירמה יכ ,הרמה

 הדונמו םרחומ היהי הדנאה תא שרודה-ךרבתמ השרודה .הדנאה וז--אתדגא אדה (ט
 יומוי ןמ אנא . (ףרשנ--בתכה ךותמ הדגאב בשוחו רהרהמה -''ךרחתמ השרוחה,, : תרחא אפרינ)
 תילכתסיא ןמז דח אלא  .הדגא רפסב יתלכתסה אל ימימ ינא-אתדגאד ארפסב תילכתסא אל
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 ,"רבד, הרותב בותכש תויִשְרִּפ שמחו םיעבשו!האמ :הב בותכ תיִחְּבָשַא
 תונָתמ :ָּתַחַקְל. :ביתכד ,םהרבא וניבא לש ויתונש דגנכ -- 'יוויצ, ,"הרימא,
 תורומזמ העבשו םיעבראו האמ :י"םיִקָנַעַּב לודגה םדָאָה. :פביתכו י"םדִאְּב
 ןיפולקהז לכש :המלמ , בקעי וניבא לש ויתונש דגנכ --םילהתב בותכש
 : רמאנש ,בקעיגלש ויתונש דגנפ --אוה ךורב שודקהל ןיסלקמ לארשיש
 לארשיש םימעפ שלשו םירשעו האמ : +"לֶאְרִשְי תולהפ בָשּוי שודק הָתַאְש
 -+'ושדקב לֶא ּוללַה הָיולְלַה. :ןרחא לש ויתונש דגנכ --"היוללח,, ןינוע
 | .אָיליִלָּב תיִעְבִתִמ אנאזכ וליפא .*"ה שודק ןרהַאָל,, :ושודק ןרהאל

 .ןיְבּוריִע
 ,ישימח קרפ

 .הָניִכָש יִנָּפ לָּבְקְמ ּולאְּכ .ובב ִנַפ לָּבְקְמַה א

 חקְי הָשמּו ביִתּכ :אָּב רבו הייח יבר םשב הימרי 'ר ,היכרב 'ר
 ?קיחב הָוָה הָמּכ - "החמה ןמ קמרה הָנְחמַל ץּוחמ ול הָמִנ לָהאָה תֶא
 היה. אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "השמ שקבמ לכ היהו. .לימ :רמא קחצי 'ר
 .הניכש ינפ לבקמ וליאכ ובר ינפ לבקמה לכש ןַּכַמ - "ה שקבמ לָּב

 . שָּדְקִמַח לֶש יִחְרְזִמַח רעשח ב

 אהתש | ,יחרזמה רעש תושעל | םינושארה םיאיכנ | ועגי  המכ
 .זמת תפוקתב דחאבו תבט תפוקתב דחאב וב תַמָצְמִצִמ המחה
 ,י?תיסרתה רעש .ידוסיה רעש ,פרוס רעש ל :וארקנ תומש העבש
 םשש : רוס רעש .ּיויִלָעָה רעש ,גישְדַחָה רעש ,יָּוִתַה רעש ,ייזותיִאַה רעש

 .ו ,[' .כ סיכלמ8 .סעד .1 ,ג תומס* .זע,וק סכ5 .5 ,ןק ספ4 .ד ,ככ סילסתפ .וט ,די עטוסיפ .עי ,םס סי)סה1
 .כ ,גכ .כ סימיס ירכד14 .* ,ול ספ15 .ג ,(ט) סימרי13 .וע ,מ /ללקוקי11 .3 ,עי סיפרי10 .ס ,גכ .3 םימיס ירכדפ.

 םיעבשו האמ .וב בותכ יתאצמו וב יתלכתפה תחא םעפ קר אלא-וכו .תיחכשא

 -"הרימא ,יווצ ,רבדו : ןושלה בותכ הרותבש תוישרפ שמחו םיעבשו האמב--'ןכ|

 השמ ידי לע הנתינש הרותה לע רמאנ הזה בותכה-םדאב תונתמ תחקל .השרפה תלחתב
 יפ לע ףא-תורומזמ העבשו םיעבראו האמ :."םיקנעב לודגה םדאה, ארקנה , םהרבא דננכ

 , םירחא תורומזמב םיללכנ םהמ השלש הנה , תורומזמ םישמחו האמ שי ונלש . םילהתה רפסבש
 םינוע ויה ללה לש רבדו רבד לכ לע וכ--היוללה ןינוע . תוחבשתהו תולהתה--םיפולקה
 רפסב יתלכתפנ אלש יפ לע ףא-אילילב תיעבתמ אנא ןכ וליפא .ארקמה .רחא היוללה
 .הזה ןועה ינפמ הלילב תעבנו דחפתמ ינא תאז לכב ,תחא םעפ קר אלא הדנאה

 .עטשמ הומ--ןכמ .(הנחמה ןמ) קוחר היה--קיחר הוה ."אבא, םשה רוצק--אב (א
 .תימורד תיחרזמ ןרקב--תבט תפוקתב .הרוא ינרק תא ודגנכ תֶנְוכמ--תמצמצמ (ב

 . תוחורה ןוויכב בטיח קיידל ידכ ןכ ושעו .תיחרזמ תינופש ןרקב--זומת תפוקתב |
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 +דוסיה רעש :+'ומל ואְרְה אָמְמ ּורוס, :ביִתְכַד אוה אָדַה ,ןישרופ םיאמט ויה
 .,המחה תחירז דגנכ מ אוהש : תיפרח רעש + הכלהה תא ןיִדְסִמ ויה םשש
 "שמשמ אוהש : ןותיאה רעש ;י"חַרַוי אלו סרַחְל רַמואָה. :רַמָא תֶאְד הָמ יה
 :שדחה רעש :םירעש ינש ןיב דפוימ אוהש :ךוותה רעש :האיציו .הסינכ
 .תרזעמ הלעמל אוהש :ןוילעה רעש :הכלהה תא םירפוס ושדח םשש
 .םישנה תרזעו ליחה ,לארשי

 ,םיִחְסֶפ
 . ישימח .קרפ

 .הָשמ לָש .ולוק (א

 יולוק היהו השמ לש ולוקב חכ ןַּתִנ :אפי 'ר םשב אחא רב בקעי 'ר
 .ינולפ םוקממ, ?רמוא היה המו  .םוי םיעברא ףְלַהמ םירצמ ץרא לכב ַּּלַהְמ
 אלו "!תחא תכ ינולפ םוקמ דעו ינולפ םוקממו ! תחא ָתַּכ ינולפ םוקמ דע
 ץרא לָּכ לע קָבָאְל הָיָה, רמ ּתַא ,ךלהל וכרד ןיאש ,קבא םא המו :ּהַמְתְת
 .ןכש לכ אל - ךלהל וכרדש לוק ,"םֶיְרְצִמ

 .הערפ לֶש- ולוק (ב

 לש ולוקב חכ ןתינ ךכ ,השמ לש ולוקב חכ ןתינש םשכ :יול 'ר רמא
 היה המו  .םוי םיעברא ְךְלהַמ םירצמ ץרא לכב ְךַלַהְמ ולוק היהו ,הערפ
 < = ףליקו ןּכִמ ,הערפ ידבע םתייה רַבָעָשְל. +!יִמע ךותִמ ּואצ ומוק. ?רמוא
 --פ"ה יִדְבַע ּולְלַה הָיּולְלַה :םירמוא ויה העש התואב "'ה ידבע םתא
 .הערפ ידבע אלו

 5 ,גיק סינסת5 .6  ,כי תומס4 .ע- ,ט תומעל .1 ,ע כויספ .וט ,ד סכי 1

 הנחמ היה םינפלו ונמטש יפל ,םשמ םישרופ ץרשו תמ תאמוט םיאמטה--ןישרופ םיאמט
 ןירדחנסה םיבשוי ויה םשש-הכלהה תא ןידסיימ .המש סנכהל םיאטטל היה רוסאו הניכשה
 ..הלעמל רומאכ--המחה תחירז דננכ .לארשי לכל הכלהה תרות האצי םשמו תיזגה תכשלבש
 .הסינכ .שמשל--םרחל .ארקמב רמאנש ומכ ,רמוא התאש ומכ--רמא תאד המ ךיה
 ישדק תיב דגנכ ןווכמ היהש יפל ,וב םיאצויו םיפנכנ שדקמה תיבל םיאבה לכש--האיציו
 .'וינפלפש לכיהה רעש ןיב--םירעש ינש ןיב | .אוב ,"אתא, ןושלמ אוה "ןותיא,ו .םישדקה

 | . תוימינפה תורצחל ביבסמ שדקמב םוקמ--ליחה .וירחאלמש םישנח תרזע רעש ןיבו
 'וז רחא וזב תותכ שלשב חספה תא וטחש םירצמב םנ--השמ לש ולוקב חכ ןתינ(א

 - השמ לש ולוקב חכ ןתינ הנה , דחא םוקמב ויה אל לארשי ינבש יפ לע ףאו , שדקמב ומכ
 הינש תכ הירחאו ,הנושאר חספה תא טחשתש--תחא תכ . םירצמ ץרא לכב עטשנ היהו |

 . ךכ .לודג קחרמב עטשנו ךלהמ היה השמ לש ולוקש--המתת אלו .תישילש תכ הירחאו
 . חתא-רמ תא . קוחרמל ,ותוא םיקרוזשכ ,טשפתהל וכרד ןיאש- -ךלחל וכרד ןיאש

 .(בותכב רמאנ) רמוא
 ..(אל,בי תומש)"םכרבדכ 'ה תא ודבע וכו, :רמאש והז-'ה ידבע .האלהו התעמ-ךליהו ןכמ(ב
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 ,ירישע ₪ קר ּפ

 יתוסוכ 7 ןונמ 0

 0 ,"יתלצהו .-יתאצוהו. -- יונו יעל - םֶכְתֶ תחל 'וגו [
 העְרַפ סוכו, :הערפ לש תופוכ 'ד דגנכ :רמא יול ןב עשוהי 'ר .."יתחקלו,
 וכ ָּתַתָנְו 'הערפ ףּכ לע סוכה תֶא ןַתָאָו העְרפ סופ לֶא םֶתא טחָשְאְנ ידָיב
 יד דגנכ :יִרָמָא ןנברו .תּזיְכְלַמ 'ד .דגנכ :רמא יול 'ר .וגו "ודיב הערפ
 הפ יו : םלועה תומוא תא תוקשהל דיתע היבקהש תּונָעְרּופ לש תוסוכ
 ותוא ָתיִקֶשַהְו יִָיִמ תאזה הָמַחַה ןייַה םוכ תֶא חק :ילֶא לארי יהְלֶא 'ה רַמָא
 לע רָמְמַי. :%"ה דָיְּב םוכ וכ, "ה דָיב לָבָּב בֶהָז פו, + י'וגו "םיוגה לָּכ תֶא
 יבר .? םפוכ תנמ והמ .ז"םֶמּוּכ תָנִמ תופעל םּורָו תיִרפָנ שא ,םיִחָּפ םיִעָשְר
 דיתע ןדגנכו .ץחרמה .רחא ןיריטופ יִלָּפיִדְכ ,ןיריטופ ילפיב .: רמא ןיבא
 ,י"יסוכו יקְלָמ תנָב 'ה, :  תומחנ לש תוסוכ 'ד לארשי תא תוקשהל ה"בקה
 .ןיִרָת | 'אָשֶא תועושי םוכ, ןיִדָמְו יחיו יסוכ ישאר ןמשב ָּתָנַשד.

 ,אַמוי

 .ןושאר קרפ
 .םיקידצ לֶש ןָתְחיִמ (א

 ריכזמ אוה המלו ,ותמ ןסינב דחאב ןרהא ינב :אב רב הייח 'ר רמא
 -- לארשי לע רפכמ םירופכה םויש םשכש :ךדמלל ?םירופכה םויב [תתימ-
 .לארשי לע תרפכמ םיקידצ לש ןתתימ ךכ

 .ו ,6י סע? | .ע ,סט?סילסת6 5 , 6 סמפ | .וע ,סכ סימכיא .גו סמ סע | ,?* ,מ ;ימתרכפ .1--ו ,ו תושב
 .גי ,זטק סע10  .ס ,גכ סעפ,ס ,זט סמ8-

 % רדסה לילב תוסוכ עברא תותשל םדא בייחש םיעדוי ונא ןיאמ--תוסוכ ידל ןינמ ג
 רופסב הזמרנ עשוהי 'ר תעדלו .ונורתפבו םולחה רופסב ורכזנש--הערפ לש תופוכ 'ד דננכ>

 תא ודבעשש--תויוכלמ עברא דגנכ | .ןפנל לושמ לארשי יכ ,לארשי תלואנ הזה
 --ץחרמה רחא . תולופכ תוסוכ--ןיריטופ ילפיד  .ימורו ןוי ,סרפ ,םידשכ :ןהו ,לארשי

 תא םג ה"בקה הקשי ךכ ,ףונה ירבא לכב טשפתמו עפעפמ ןייהו | תלוטפ סיכ התוש םדאש

 תמחלמ תעשב תחאו חישמה תומיל תחא ,תוסוכ יתש-]ירת . . תולופכ םעז תוסוכ לארשי יעשר

 .דיחי ןושלב "העושי סוכ, םוקמב םיבר ןושלב "תועושי סוכ,, : רמאנש ונייהו , גונמו גוג:

 .םירופכה םוי תדובע לצא "תומ ירחא, תשרפב--םירופכה םויב (א
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 ?הרפ תשרפל םירמ תתימ בותכה ךמס המל :הניב רב אב 'ר רמא (
 םיקידצ לש ןתתימ ךכ , לארשי לע תרפכמ הרפ רפאש םשכש :ךדמלל
 .לארשי לע תרפכמ

 "רושל .ןרהא תתימ בותכה ךמס המל :םולש 'ר יִּב ןדוי 'ר רמא (
 . תוחולה רובישכ ה'בקה ינפל השק םיקידצ לש ןתתימש ךדמלל + תוחולה

 .ןוהא לָש ּותְחיִמ (ד

 ג"ןרהא תָמ םֶש ,הֶרסומ ןקעי יִנָּב תראְּבִמ ּועָסִנ לֶאְרְשַי יִנָבּו, : ביתכ
 ליש : ביִתְכָד אוה אָרָה ,תמ רהה רהב אלהו ,ןרהא תמ הרפומב יכו
 -- ןרחא תמש ןְויָּבִמ אלא ?:'םָש תַמָיַג 'ה יִּפ לע רֶהָה רה לא ןקפה ןרחא
 : ביתכר אוה ארה ,םב תורגתהל םינענכה ושקבו ,דובכה יננע . וקלתסנ
 םֶחְליַ םיִרָתַאָח ךְרָב לֶאְרְשְי אָּב יִּכ בג בשי רֶרַע ךָלִמ ינענְכְה עמשיו
 תא םהל רה היהש ,לודגה רָיִתַה תמ יכ ;"'םירתאה ךרד, המ ,י"לֶאְרשיְּב
 ןהירוחאל ועפנו ,םירצמל רוזחל לארשי ושקבו , םהב ורגתנו ואבו ,ךרדה
 ףא ,תוחפשמ הנומש ונממ = , יול לש וטבש וירחא ץרו . תועסמ הנומש
 יִתְמיִא .ייִלָאיִזַעָל , יִנורְבָחל , רֶהְצל , יִמָרְמְעְל, : עברא ונממ וגרה םה
 יִלְּב דע םּולָש בלו קיד וימי חרפי : ביתכד אוה אדה , דוד ימיב +ורזח
 םע דסח ונישע אלש לע : ורמא ?וללה םימדל וגל םרג ימ :ורמא . "ַחָרָי
 למ הלעהו ,דסח קידצל ולמגו ּודָּפְסַה ורשקו ובשיו .קידצה ותוא
 .דסח קידצל ולמגו םש רבקנ םש תמ ולאכ , םוקמה

 י תיִחְמְכ יֶנָּב (ה

 םירופכה םוי ברע ךלמה םע רבדל אציש תיִחְמק ןב ןועמשב השעמ
 שמישו ויחא הדוהי םנכנו .ּותַמְטְו וידגב לע ויפמ קור לש הֶרְונַצ הֶזַתנ
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 .המודאה הרפה תשרפל--הרפ תשרפל (ב

 *ךל לספ :ילא 'ה רטא איהה תעב,, :בותכ בקע תשרפב--תוחולה רובישל .ןב--יב ג
 ."ןרהא תמ פש 'וכו ועסנ לארשי יגבו,, : בותכ הז רחאו 'וכו

 .לש ותוכזבו ,רבדמב לארשי ינב תא םיולמ ויהש--דובכה יננע . ומלענ--וקלתסנ (ד
 ,ןרחא לש ותוכזב לארשי תא וולש ,םיננעהש יפל-לודגה רייתה .הלאה םיננעה ויה ןרהא
 --'וכו ימרמעל .יול טבשמ--ונממ ונרה  .לארשימ--ונממ גרהו .ךרד ירומל םהל ויה
 .םש רתוימ אוהו ,םתוקלחמ לע םייולה תא דוד דימעהש רחאל םיטיה ירבדב בותכ הזה קופפה
 רפסמב ןה ףא ובשחנו וברתנו הלאה תוחפשמה עברא ורזח דוד ימיבש ונדמלל אלא אב אלו
 = .םולש יפדור ויהש יול ינב--םולש בורו .יול טבש ךותמ ורדענ דוד ימי דע יכ ,םייולה תוחפשמ
 .וכפשנש--וללה םימדל | .ורמא הרפומל לארשי ינב ורזחשכ--ןרמא .םהיבא ןרהאכ םה םג
 .ותתימ םוקמב--רפח קידצל ולמנו .יוארכ ןרחא תא ודיפסה אלש--קידצה ותוא םע

 ןב ןועמש לש-וידנב לע .ךלמה לש-ויפמ .הפט--הרוניצ .  הקרזנו--הזתינו (ה
 ילש קור יכ ,םירופכה םויב ןהכלמ ןועמש תא קורה אמטו-ותמיטו .לודג ןהכ היהש תיחמב
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 העבש .דחא םויב םילודג םינחכ הינב ינש ןמיא תַאְרְו .הלודג הנוהכב ויתחת
 ורמאו םימכח וחלש . הלודג הנוהכב ושמיש ןלוכו ,תיחמקל .חל ויח םינב
 תורוק ואר םא ,ילע אבי :ןחל הרמא ?ךדיב שי םיבוט םישעמ המ :הל
 אָחְמְקְו ,חמק -אָיְִמִה לכ :ןּורמא !ימימ יקּולָח תַרְמָאְו ישאר תורעש יתיב
 תוצְּבְשָמְַמ הָמיִנפ ךְלָמ תב הָּדּובְפ לָּב. :הָלָע .ןורקּו , תלוס - תיִחְמְד
 .. | : ,יּהָשּובְל בָהָ

 .יעיבר קרפ
 . בָהֶז יִניִמ הָעְבַש 0

 בהז :,זָפומ בהז ,רוגס בהז ,רוהמ בהו ,םומ בהז :ןה םיִבָהְז העבש

 איהה ץֶרָאָה בה :ועָמְָשִמַּכ בוט בהז .םִיְוְרִּפ בַהז ,טוחש בהו ,קקוזמ

 :רוהט בהז ! היתָיְוְלְּב גד יובּוט ,ּהיִתָיַבְּב וד יובוט :קחצי 'ר רמא .י"בוט

 בהז תרונמב השעמ :יִנָתָדַּכ אָיְתֶאְו .םולכ רסח וניאו ,רואל ותוא ןיסםינכמש

 םינומש רּוכַל הוסינכהו ,בהו רניד הריתי התיהו רבדמב השמ השעש
 ,ןינפ רסח אוה ּהיִרְרְב לע םוקי אָלָּ דע ? תּואינ .םולכ הרסח אלו --םעפ

 לכ רעב ףיסכמ היהש :רוגס בהז .םולכ רסח אל - היִרְרְּב .לע םיק ּוד ןמ

 םיִפְלֶא תעבשו :ביתכ :קחצי יבר רב לאומש 'ר רמא .םש ויהש םיבהזה

 י'ִבָהָז הָפָצ תיִּבַה לָּכ תֶאְו, :בותכו י'םיִּתָבַה תוריק םוטל קחזמ ףַסָּכ רָּכִ
 :זפומ בהז .םש ויהש םיבהזה לכ דעב ףיסכמ היהש אלא ?ןָכָא רַמָא ָּתַאְו

 תתצִמ שאל המוד : הניב רב אב יבר םשב אָמורָּד יברד ָהּוחַא יקְורְטָּפ יבר

 : קקוזמ בהז ."זפּואִמ םהז. ארקנ אוח ומוקמ םשל :ןיבא 'ר רמא .תירפגב

 .ככ ,\ .6 סיכלמ4 ,ד ,טכ ,6 סימוס ירכדפ .כי 3 תיטפרכ5 די קמ סינסת1

 תתיהש--ישאר תורעש !אוביש המ לכ ילע אבי ,העובש ןושל-ילע אבי | . אמטמ ם"וכע
 ,םימכחה ורמא-]ורמא .יתנתכ תפש-יקולח תרמיאו . היתורעש הנילגתת לבל השאר תא הסכמ

 לבא ,(גוהנכו הטושפ איה םישנה לכ לש ותועינצ :רמולכ) חמק םה םיחמקה לכ-'וכו איחמיק לכ
 תשא--'וגו הדובכ לכ .(הלועמו חבושמ) תלומ אוה (וז לש התועינצ לבא> תיחמק לש החמק
 . בהז תוצבשמ שובלה לודג ןהכ הנממ אציש היואר העונצו הדובכ

 -היתייוולב וד יובוט .ותיבב הזה בהזה אצמנש ימ ירשא-היתייבב וד יובוט (ו
 -וכו רואל ותוא ןיפינכמש .ךררב ךלהמ אוהשכ והוולמו ולצא אצמנ הזה בהזהש ימ ירשא
 - תלאה םירבדה-ינתדכ איתאו .המואמ ונממ ערגנ ןיא שאב ותוא םיפרצמש יפ לע ףא

 וצרו ,אוהה ןמזב התיהש בהזה רככ לע--בהז רניד הרתי התיהו . אנתה רטמאש הטל םימיאתמ

 תואור .וניניע אלהו ,רבדה אוה ןוכנ יכו-תואיו .רתוי אלו תוחפ אל ,רככ לקשמ לע הדימעהל
 פק אלש דע-ןיגפ רפח אוה היררב לע םוקי אלד דע  .רפח השענ שאה רוכב ףרצנח בהזהש
 לכ ףרצנש רחאל לבא-'וכו םייק וד ןמ .הברח ערגנ אוה וכרצ לכ ףרצנ םרטבו ותרחט לע בהזה
 -ףיפכמ .הברה םימעפ שאח לא ותוא ןיפינכמשכ וליפא ,םולכ ונממ ערני אל ותרהטל עינהו וכרצ
 אלהו :רמולכ ,ךכ רמוא התאו-ןכא רמא תאו . תונחבש םיבהזה לכ ינפ תא שייבמו ןיבלמ

 !)בהז תיבה לכ תא הפצש רמוא אוה ןאכו ףסכב ופוצ תיבה תוריקש רטאנ םימיה ירבדב
 ףיסכמ היחש ךכ לכ חבושמ היה הזה בהזהש אלא , בחז תיבה תא הפצ תמאב--ףיסכמ היהש

 .יזפוא, היח וטשש םוקטמ--1פואמ .תקלוד -תתצומ .םיבהזה לכ תא
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 ןהו ,תּויָמָענל ןתוא ןיליכאמו ,קצב ותוא םיחטו םיתיזכ ותוא ןיכתחמ ויהש
 :טוחש בהז .םינש עבש לבזב ותוא ןינמוט ויהש םירמוא שיו .ןתוא תונגסמ
 ול היה םוניִטְלְקיִד ,הציב לקשמ ול היה םסונָיְרְדַא .הועשכ ךשמנ היהש
 ומדל המוד ,םודא :רמא שיקל ןב ש'ר --םְָהַפ בַהָז .ןונָיְּדְרּוג רניד לקשמ
 לש ןפגו. :ןָמִפ ןננְמִ ייָּב , תוריפ השוע אוהש בהז :םירמוא שיו .רפ לש
 ."לכיה לש וחתפ לע תדמוע התיה בהז

 .שַָּקְיב חמלַש רֶצָש תוונְליִאְה |

 לכ רצ שדקמה תיב תא המלש הנבש העשב :קחצי רב אחא 'ר רמא
 םינפבש ולא ויה -- תוריפ ןישוע ץוחבש ולא ויהש העשבו ,וכותל תונליא ינימ
 דובּכ ,ןנְרְו תליִּג ףא לָגְתְו חרֶפִּת חרֶפ, :ביִתְכְד אוה אָרֶה ,תוריפ ןישוע
 אנניח ,קחצי 'ר רמא ?ושבי יַתָמיִא .י'וגו ילמרכה רַדָה ז ּהָל ןְַ ןונָבְלַה
 חַרְפּ .:ביתכד , ושבו  לכיהב םלצ השנמ דימעהש העשב :קחצי רב
 .י"לֶלַמָא ןונָבְל

 .ישימח קרפ
 .םיִרּופּכַה םויּב לוג ןהכ לש תְלַפְת (ח

 ;שדקה ןמ םולשב ותאצב כ'היב לודג ןהכ לש ותלפת התיה ךכו
 אל ,תולג ונילע אצת אלש | ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי,
 הנשב וא הזה .םויב .תולג ונילע .האצי םאו ,תאזה הנשב אלו הזה םויב

 יהלאו וניהלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי !הרות לש םוקמל ונתולג אהת -- תאזה
 אצי םאו ,תאזה הנשב אלו הזה םויב אל ,ןּורְסַח ונילע אצי אלש ,וניתובא
 יהי !תוצמ לש ןורפחב וננורפח אהי -- תאזה הנשב וא הזה םויב ןורסח ונילע
 תנש ,לוז תנש תאזה הנשה אהתש ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר
 ךמע ּוכְרָמְצַיש אלשו ,הֶלּולָטּו הָנוחַשּו הָמּושְנ תָנָש ,ןתמו אשמ תנש ,עבוש
 ןירסקד ןנבר  "!םיכרד יאצוי "תלפתל הנפת לאו ,ולאל ולא לארשי

 .ד/ ,6 סוחנ2 2 - ,סל סיעשי1

 , הנעיה תונב) תוימענה ותוא הנלכאתש ידכ ,קצבב םיחט ויה בהזה תא--קצב ותוא םיחטו
 .ןהלש קפזב בהזה תוכיתח תא תופרצמ-]תוא תוננסמ .ומעלל ילבמ לכאמה תא עלבל ןכרד רשא
 םשב טק ןכלו--רפ לש | . עבטמ םש--ןונידרונ רניד | .ימור ירטק-סוניטילקיד ,םוניירדא
 | .םש ונינשש ומכ--ןמת ןנינתד ייכ . "םייורפ,,

 --הרות לש םוקמל .הלגנש ךינפלמ ןיד רזג אצי אלש-תולג ונילע אצת אלש יח
 . הרות דומלל םוקמל םוקממ הלגנש הזב םייקתת תולגה תרזגנש :וא .הרותב םש קוסעל לכונש
 לע וננוממ תא איצונש הזב ןורסחה רזג םייקתי--הוצמ לש ןורפחב .ןוממב תרעגמ--]ןורסח

 םימשג ודרי אלש ,המח-הנוחשו .םימשנ הב ודריש--המושנ .םידסח תולימגו הקדצ ישעמ

 סיללפתמ םהש--םיכרד יאצוי תלפתל .םיללט הב ודריש-הלולט .יאדמ רתוי םיבורמ
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 ישנא לעו '!וז בג לע וז הָרְבָש הְּבְנ אלש לארשי ךמע לעו, :ןירמוא
 ושעְי אלש ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ,דינפלמ ןוצר יהי. :רמוא חיה ןורשה
 ."ןהירבק ןהיתב
 דחאב השעמ .לארשי תא תיעבהל אלש ,ךיראמ היה אלו ( י
 המל :ול ורמא .היה קידצה ןועמש :ורמא .וירחא םנכהל ורמגו ,ךיראהש
 ורמא .ברחי אלש םכיהלא שדקמ לע יתייה ללפתמ :ןהל רמא ? תכראה
 .ךיראהל ךירצ תייה אל ןכ יפ לע ףא :ול

 .ישש קרפ
 . קידצה ןועָמש לָש ויָנָּב י

 הנשבו הלודג הנוהכב לארשי תא קידצה ןועמש שמיש הנש םיעברא =
 רמא +ךירחא הנמנ ימל :ול ורמא .תמ ינא וז הנשב : ןהל רמא הנורחאה
 ,ויחא ןועמש וב אניקו .ןוינוחנ תא ונימו וכלה .םכינפל ינב ןוינוחנ ירה :ןהל
 ;ותבוהאל רדג המ ואר :ןהל רמא .לָצְלָצ .ּורְנְחְו הָלְקְנוא ושיִּבְלַהְו ךלהו
 לצלצב רוגחאו ךילש הָלְקְנ שבלא הלודג הנוחכב שָמְשַאָשכְל :ה5 רמא
 ,ךלמה רחל חרב םשמ :ורמא .ותוא ואצמ אלו - םירבדה תא וקדב .ךילש
 : הזה קופפה תא וילע ארקו ,חבזמ םש הנבו דמעו אירדנפכלאל חרב םשמ |

 :רמחו לק םירבדה ירהו .ּ"םֶיְרְצִמ ץֶרֶא ךותּב 'הל ַחָּבְזַמ הָיִהְי אוהה םויב
 אוהש ימ ,ףוסב ָהילְע .רזחנ איה ואר--הררשה ןמ חרבש הז םא המו
 !המכו המכ תחא לע--אצויו םנכנ

 .יעיבש קרפ
 .סָהיִלט = םיִרפַכְמ ּויָה לּודְנ ןחּכַה יִדְנּבֶש ,םיאְטָחַה ואי

 םידגבה ךכ ,ןץירפכמ תונברקהש םשכ |: ןומיס יבר = רמא |
 תרפכמ התיה תנותכ . טנבאו תפנצמ | ,םיסנכמו תנותכב + ןירפכמ

 .ע ,טי סיענו1

 .ןוטלשה תואת ךותמ ויחאב שיא טלשל ואשנתי אלש--הררש והבני אלש .םימשנ ודרי אלש
 .םהיתב תא םירערעמ םימשנהש ,קמעבו םירהה ןיב םיבשויה--ןורשה ישנא

 -לארשי תא תיעבהל .ותלפתב ךיראמ היח אל לודגה ןהכה-ךיראמ היח אלו וט
 .םישדקח ישדקב תמש ובשחי אלש

 ןוינוחנ תא שיבלה תנתכ תחת--הלקנוא ושיבלהו .לודג ןהכל--ךירחא הנמנ וי
 לצלצב ותוא רגח טנבאה םוקמבו-לצלצ ורנחו .(םידי יתב ול רשא רצכ שובלמ ןימ) הלקנוא

 חרבש -ותוא ואצמ אלו .םה םישנ ידגב לצלצהו הלקנואה יכ-'וכו ךילש הלקנ .(רוע לש רוזא ןימ)
 אלש ,הירכנ ץראב הבזמ השעש ,ףוםבל הררשה רחא ףדר ךיא-הילע רזחנ .השוב תמחמ

 והודירוה ךכ רחאו הב שמש רככו הררשל פנכנ רבכש ימ-אצויו פנכנ אוהש ימ .ןידב

 . הררש יריל עיגהל ידכ ,אטח ישעמ תושעל לול; אוהש-המכו חמכ תחא לע .הנממ-
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 = ץרַמָא ּתֶאְר הָמְּכ ,םימד יכפוש לע :רַמיִמ יִעָבְּב תיא .םיאלכ ישבול
 .תאד .חמכ .,תוירע יולג לע ןירפכמ ויה םיפנכמ .ו"םדּב תֶנְכַה תא ולב
 לע תרפכמ התיה תפנצמ .י'הְוהְע רשּב תופכל דָב יִחְנְכִמ םֶהְל השעע ; רמא
 רפכמהיה טנבא .י"ושאר לע | תָפְנצַמִה תמש :רמא תאד המכ ,חורה יסג
 םישלש :יול .יבר רמא .םיִנָמְקועַה לע | :רַמיִמ יִעָבּד תיִאְו ,םיבנגה לע
 יִממ לע רפכמ היה ןשוח .ןאכלו [ אבל ומקעמ היהו ,וב היה המא םיתשו
 הדובע לע רפכמ היה דופא ,י'טָּפָשִמ ןָשח ָתיִשָעְו. :רמא תאד המכ  ,ןידה
 יבר םשב ןומיס יבר : ליעמ .יםיִפָרְתּו דופא ןיא, :רמא תאד המכ ,הרז
 הרותה ןהל הָעְבַקְו הרפכ ןהב .התיה אל םירבד ינש :ןיִרְבּמ תיבד ןתנו
 ןושל רמואה .הגנשב שפנ גרוההו ערה ןושל רמואה :ןה ולאו ,הרפכ
 2 הָיָה, :ליעמה יגוז - הרפכ הרותה ול העבקו הרפכ ול התיה אל ערה
 אל שפנ גרוהה .לוק לע רפכיו לוק אבי - י'ולוק עַמָשָנְו תְרָשָל ןרהא
 דע ּהָּב בש, :לודג ןהכ .תתימ --הרפכ הרותה ול העבקו הרפכ ול .התיה
 יעבד תיא ,םיִנָפדוגַה לע :רמימ יעבד תיא - ץיצ .י"לודנה ןקכה .תומ
 עַּבְמִתַ : ביתכד ,אָחיִנ-- ןינפדוגה לע רַמֶאִד ןאמ  .םינפ יזע לע :רמימ
 יע לע רמאד ןאמ ,י'דיִמָּת וחצמ לע היה, .:ביתכו .,"וחצמב .ןֶבָאָה
 .יֶּהִל היה הָנז הָשא חֶצַכְ : םינפ

 ,ינימש קרפ
 .ָחיִלְס ָּמִמ שב ךיִָצ ּורָבִחל אָטָהֶש יִמ (בי

 "תיחרפ, :היל רמימ  ךיִרֶצ היִרְבַח לע אָטֶחִּצ ןָהָה :רמא לאומש
 ,סכ ,ס לכדמכ7 ,ס) ,םכ תומש6 .ד ,ג עסוספ ,וע .חכ תומס4 ו ,טכ תומט5 במ ,תכ תומס5 .83 ,ז) תיכסרבב

 .ג ,ג סימרי10 .ק) ,תכ תומס9 .עמ ,זי .6 סומש6

 זמר-"םדב תנתכה תא ולבטיו, . רמול הצורש ימ .שי-רמימ יעבד תיא (או
 יולג לש אטחה לע תופחל :רמולכ-הורע רשב תוסכל .םימד תוכיפש לע תרפכמ תנתכהש

 יב--םיבנגה לע . הואנב םשאר תא םימירמה ,חורה יטגל זמר--ושאר לע תפנצמה .תוירע
 תא םיבנונה ,םיבננה לע רפכמ היה ןכלו בלח דגנכ םידיה יליצא תחת םירגוח ויה טנבאה תא
 | | ן | = טנבאה תאש יפלו .םהירבד תא םימקכעמה ,םינרקשה-םינמקועה- . תובבלה תאו תוירבה תעד
 .וירחאלו וינפל--ןאכלו ןאכל . םינמקועהל זמר שמשמ היה ןכל ןאכלו ןאכל םימקעמ ויה
 ןוע היה דופא היה אלש ןמזב--םיפרתו דופא ןיאו | .ןידח תא םיִתְועמה םיניידה-ןידה יטמ
 רבדמה לוק . לע רפכיו ליעמה ינומעפ לוק אבי--לוק לע רפכיו לוק אבי .ןומעפ-גוז .םיפרת
 וירבד--אחינ .רמואש ימ--רמאד ןמ .םיהלא תא םיללקמו םיפדגמה- םינפדונה .ערה ןושל

  וחצמ עגפנ ,ףדנמו ףרחמ היהש | ,יתשלפה תילנ- וחצמב ןבאה עבטתו .לבקתהל םיחונ

 / ן יזע לע רמאד ןאמ .  נ"חכ לש וחצמ לע דימת היהיש | ,רמאנ ץיצה לעו--ביתכו .ןבאב
 = .תשמשמ חצמ תוזעש ירה-'וכו הנוז השא חצמו ?ארקמב אוה אצומ וירבדל זמר הזיא--םינפה

 .םונפ תוזע תארוה

 .תיחרס .ול רמאל-היל רמימ .ורבחל אטחש הז--הירבח לע אטחד ןחה בי
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 ןוחימוק חיל םיָפְמּו שנ יִנְב יִתָיִמ--אל ןיאו ,תּואָבַמ אָק--חיִלְבַק ןיִאו ,"ךְלע
 = +רמאיו םישנא לש הרוש השעי--י'םישְנא לע רש :ביתכְד אוה אדה
 .הָדָּפ. :רמוא בותכה וילע-ןכ השע םא .+יִל הָוָש אלו יִתיִועָה רש יִתאָטֶח
 ּהיִרְּבְק לע ּהיִתְסִפְמ ךירצ-תימ .י'הֶאְרִּת רואָּב .ותָימְו תחשב רבעמ ושָפנ
 | ."ףְלע תיִחְרְס רַמיִמּו

 , םירּופכה םוי לש יּודיִה (גי

 יתאטח ,ינובר. : הניב רב אב יבר םשב היכרב יבר ?הדותמ אוה דציכ
 םשכו ,ךלהמ יתייה הקוחר ךרדבו ,דמוע יתייה הער תעדבו ,יתישע עָרַמ
 יעשפ לכ לע יל רפכתש ,יחלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי .השוע יניא-יתישעש |

 "% יתאטח לכ לע יל חלסתו יתונוע לכ לע יל לוחמתו

 ה"בקה ףא  ,םיאמטה תא רחטמ הוקמה המ-פ'גו לֶאְרְשִי הוְקִמ. :ביתכ
 .לכִמ ,םֶּתְרַהְשּו םיִרוהְמ םימ םֶכיִלַע .יִּתקַרַמ, רמוא ןכו ,לארשי תא רהטמ
 . י"םֶכְתֶא רֶהַמִא םֶכיִלּולִּג לָּכִמּו םֶכיִתְואְמְמ

.< | (|. . 
. 6 

 .סכ ול ללקומיפ .ם ,די סימריפ .6) ,כ) תוממ4 .םכ סמ סע .סעמ .זכ ג בוי

 ירה--תואבט אה .ולש החילפה תשקב תא לבק ורכח םא-הילבק ןיאו . ךְל יתאטח-ךלע
 . םהינפב ותוא םייפמו םדא ינב איבמ אוה--לבק אל םאו-'וכו שנ ינב יתיימ אל ןיאו . בוט

 י"הרוש,, ןושלמ תשרדנ "רשי,, הלמה-הרוש השעי .בותכש המ והז-ביתכד אוה .אדה
 .,הז םא-תימ .'וכו רמוא בותכה וילע ,הצרתנ אלש ןיב ,ורבח ול הצרתנש ןיב--ןכ השע םא

 רמאלו ורבק לע ותוא םייפלו תכלל ךירצ אוה-'וכו היתסייפמ ךירצ .תמ ,ודגנכ אטח אוהש
 ."ךל יתאטח,, םש

 -יתישע ערמו יתאטח .םירופכה םוי לש יודוה חסונ אוה המ-הדותמ אוה דציכ (נו

 יתייה ולאכ יתישע-ךלהמ יתייח הקוחר ךררדבו .דיזמב-דמוע יתייה הער תעדבו .גנושב

 טרפל ךירצ .דוע אטחל ףיסוא אל-השוע יניא .ינוע תא האור וניא אוהו םיהלאמ קוחר
 "1 לש םעטה המ-אמעט המ .השעש אטהה ישעמ תא טרפל ךירצ הדותמה-ןישעמ תא

 .תא טרפל ךירצ יודובש ירה-בהז יחלא םהל ושעיו .וירבדל אצומ אוה ךמס הזיא ,הדוהו
 טרפל ךירצש הכומ ונממש ,הזה בותכה םע אביקע 'ר השוע המ-'וכו הל דבע המ .אטחה

 ידמללו וטעמל ידכ ,אטחה השעמ תא ריכזה השמ--'וכו ינא םהל םרנ ימ .אטחה תא
 . בהזו ףסכ םהל הברה ןעי לגעה תא ושעיש םהל םרג ומצעב םיהלאש יפל ,לארשי לע תוכז
 רזח לארשי לע ותצלמהב השמו ('ד קרפ אתפסות) םיהלא רמא 'וכו "םהל םרג ימ,, םירבדה)

 םיבורח לש לפש העשב-ןיבורח לש הפיפכ ךותמ .החטש ךותמ רעוג-קהונ | .(םהילע
 "= .וינפל םשומ

 ב?ח



 לארשי תורפס , 50

 .םילקש

 .ןושאר קרפ
 .לֶאְרְשִי לָש ויִפוא (א

 :הבוטל ?תֶהָּבְנ אלו ארקנ ןה :יבר םשב יִזּפ רב הדוהי יבר
 תֶא הָשמ אָצויו :הבוטל :י'םַעָה לָמ ּוקרַפַתִיַש :הערל ג'בל ביִדְנ לב.
 ,לֶאְרְשִי ינבו הָשמ ריִשָי זא, : הבוטל :+'םֶכְלַּכ ילֶא ןוברקתַו :הערל ,י"םַעָה
 /- .*וגו "םֶלוק תֶא ּונָתַַנ הָדַעַה לָּכ אָשתש :הערל

 ויהש התחשה לכ--י'ּותיִחְשַה ּומיִּכשה ןֶכָא. :אבא רב אייח יבר רמא
 ' .התוא ןישוע ויה המכשהב--ןישוע

 המוא לש יִפַא לע דומעל לוכי תא ןיא :אחא רב אבא יבר רמא
 .ןינתונו-ןכשמל ןיעבתנ ,ןינתונו-לגעל ןיעבתנ :וז

 ,ישימח קרפ
 . םיִרְפפַה תונקת . אָביִקִע יִּבַר תונקמ יב

 קלחָי םימוצע תֶאְו םיִּבְרְב ול קלחא ןכל,, :ביתכ :הני יבר רמא
 ולא :םירמוא שיו : תודגהו תוכלה שרדמ ןיקתהש אביקע יבר הו-+'לֶלש
 :יבר רמא .תוטְרּפּו תולָלַּכ ?הז ןקית המ אלא .ונקית הלודגה תסנכ ישנא
 ? "םירפוס,, רמול דומלת המ ,י'ָץֶּבִעְי יִבְשּי םירפוס תוחְפָשִמּו,, ביתכ :ּוהָּבַא

 .ג ,ג סינפלז | -6 = די רכדמכ6 .5 ,וט תומש5 .ככ | ,6/= סירכד4 .י | ,ש' סט8 .ג כל סשל .ככ 5 סומב1
 .סכ 3 ן6 סימיס יככדפ .כ' ,גכ סיעש'ש

 ילבמ הטמל םיאבומה םיקוספה תא ארקל ונל רשפא ךיא--תהבנ אלו ארקנ ןה (א
 בדנתה אל םעה רתי רשא תחת ,בלה יבידנ קר ונתנ ןכשמה יכרצל--הבוטל .לחבנ רשא
 אצויו .הרות ןתמב--הבוטל .טהימזנ תא םעה לכ וקרפתה לנעה השעמל--הערל . המואמ
 חולשב--הערל .ואיצוהל היה ךירצ השמ אלא ,ומצעמ אצי אל םעה--םעה תא השמ
 השמ ליחתהש רחאל קר-'וכו השמ רישי זא .םמצעמ וברק--'וכו ןוברקתו . םילגרמה
 --'וכו הדעה לכ אשתו .םילגרמה תאיבב--הערל .ומע רישל םעה םג ררועתה ,הרישב
 . םמצעמ

 ועבתשכו ,ונתנ--לגעל בהז םהמ ועבתשכ--'וכו לנעל םיעבתנ .הדמ ,הנוכת--יפוא

 . ונתנ-ןכשמל םהמ
 קלחא ןכל,, :ךכ וילע םישרפתמ בותכה ירברו--תודגהו תוכלה שרדמ ןיקתהש (ב

 ללש תא קלהיש ינפמ-"ללש קלחי םימוצע תאו, ,םיברב םסרופמ ותוא השעא-"םיברב ול
 ישנא ונקת תודנההו תוכלהה שרדמ תא-'וכו ישנא ולא .םימוצע םינומהל הברה ותרות
 .םהב תשרדנ הרותהש-תוטרפו תוללכ .אביקע יבר-?הז ןקית המ  .הלודגה תסנכ
 ןייצל ךירצ בותכה הארש ,םירפוסח תדובע הבושח המב--םירפוס רמול דומלת המ
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 - 1 .םילקש :ימלשורי דומלת

 השמח,, ,"ומורתי אל השמח, : תורופס תורופס הרותה תא ושעש אלא =
 םישלש,  ,"ןהיתורצ תורטופ םישנ הרשע שמח,, ,"הלחב ןיבייח םירבד
 ,"רוהמה ףועה תלבגב ורמאנ רבד הרשע שלש, ,"הרותב תותירכ ששו
 ."'תחא רסח .םיעברא תוכאלמ תובא, ,"ןיקיזנ תובא העברא,

 :דומלת המ--י'רֶפּוַה ןהּכה אָרזְעְל. בםיתכ : רזעילא (אחא) יבר רמא (ג
 יירבדב רפוס היה ךכ ,הרות ירבדב רפוס היהש םשכ אלא ?"רפוס, :רמול
 ,ּושָכְנ ,וערוו ושרח םינושארה :ןמחנ רב לאומש 'ר םשב יִנַח 'ר .םימכח
 ּופטק ,ושל ,ודיקרה ,ונחט ,ּורְרּב ,ּורָו ,ושד ,ּורָמַע ,ורצק ,ורדע ,ּוחְסּכ
 : 1 לוכאל המ ונל ןיא --ונאו ,ּופָאְו

 - ןיִכָאְלמ ןיאמְדה ןווס ןיא :אָרְיַעְע 'ר םשב אָנִמָז (ה) רב אבא 'ר |

 .ןירמְח ןנא - שָנְ נָּב ןווה ןיא]ו ,שנ יב ןא
 ?הֶשמ ריִשָעָה א ןֶכיִהְמ (ד

 :אָדְה ,השמ ריִשָעָה תוחול לש תלוספמ :אנינח יבר יב אמח 'ר רמא
 ..ךלש תלוספה אהתש --"ךל לפפי ,י'םיִנָבַא תוחול יִנָש ךְל לָסּפ, :ביִתְכַד אּוה

 .ךותמ היבקה ול ארב תוילגרמו תובוט םינבא לש בָצַחַמ :ןיִנָח 'ר רמא
 .השמ רישעה ונממו ,ולהא

 ?השמ יִרָמִא ּוטיִּבַה הָמְל (ה

 .ם ,גכ תומס .5 ,ד) תומס סי ,ז תרז

 םחל ומשו םנינע יפל תוצובק תוצובק םינידח תא ורדסו ופפאש--תורופס תורופס . םירפוס ויהש

 שארב--הלחב םיבייח םירבד השמח .המורת תכפמ שארב--ומורתי אל השמח'צ. רפסמ

 :תותירכ תכסמ שארב--תותירכ ו"ל .תומבי לש ןושארה קרפב--'וכו םישנ ו"ט .הלח תכסמ

 תוכאלמזתובא .אמק אבב שארב--ןיקיזנ תובא גהע בראזו. תורהט תכסמ שארב--רבד ניי

 :"לודג ללכ,, קרפ , תבש תכטמ-תחא רסח םיעברא

 ירבדב רפוס שהיהש | ?רפוסו רותב ןיוצמ היה המב-רפוס רמול דומלת המ (ג
 היהש-םימכח ירברב רפוס היה ךכ |. בתכבש הרותבש תויתואה לכ תא הנמש--הרותה

 תא ותרכ-וחסכ . םיערה םיבשעה תא ורקע-ושכינ .הלעמל רוטאכ ,תוכלהה תא הנומו רפומ

 תא וריבעה--ורז .םירמע ושע-ורמע .םיעיטנל ביבסמ ורפח-ורדע .םילדלודמה םיפנעה

 ןמ םחל תולח וניכה--ופטק . הפנב חמקה תא ופג-ודיקרה .וקנ-וררב .הרזמב האובתה

 ,ונילע לקחל תולועפה לכ תא ושע םינושארהש יפ לע ףא--לכאל המ  ונל ןיא .קצבה
 . לוכאל חמ ול ןיאש בערל םימוד ונאו םיירוב לע הרותה ירבד תא ןיבהלמונל השק ןיידע
 .םדא ינב וננח ונא-שנא ינב ןנא .םיכאלמ ויה םינושאוה םא--םיכאלמ ןיאמדק ןווה ןיא
 .(םינומדקה ןמ ונחנא םילפונ ךכ לכ)סירומח ונא-]ירמח ןנא .םדא ינב ויה םה םאו-שנא ינב ןווה ןיאו

 .םתוא לפפ השמש העשב תוחולה ןמ הלפנש תלפפה ןמ-תוחול לש תלספמ (ד
 .הרכמ םוקמ-בצחמ .ריפס ןבא לש ויה תוחולה יכ ,רישעל חשמ חיה-השמ רישעה

 :חשמ ירחא .וטיבהש וז הטבהש-יאנגל .הזב םיקלוח םיארומא ינש-]יארומא ןירת (ה

 ךנ-ןיקש ןומח .רמאש ימ-רמאד ןאמ | .וירחא וטיבה תוכזלו הבוטל-תבשל .יאננל התיה



 6 תורפס - 5

 ןמ - חילְדמ לָּכ  ,יִאְדּוהִיּד ןמ יִתָשַו יִאְדּוהיד ןִמ ליִכָא !ןדפוק ןומַח ,ןיעְרְּב
 "היתי ימָחְמְל אָכְזִד אבוט  :יִכְזִמּ אקידצ ימחמ : : חבשל רמאד ןאמו "! יאדוהיד

 .ישש קרפ
 1 םיִבּותְּכ תוחולה ּויַה דַציִּכ (ו

 לע השמח :רמוא לאילמג ןב הינינח 'ר ?םיבותכ תוחולה ויה דציכ
 תוחול יִנש לע םֶבְּמְכִ< :ביתכד אוה אדה ,הז חול לע השמחו הז חול
 לע הרשע :יִרְמָא ןנברו .הז חול לע השמחו הז חול לע השמח -- י"םיִנָבַא
 הָוצ רָשָא ותיִרְּב תֶא םֶכָל דגי, :ביתכד אוח אדה ,הז חול לע הרשעו הז היל

 :ביתבד ,הז חול לע םירשעו הו חול לע םירשע .: רמוא יאחוי ןב ןועמש 'ר
 .הז חול לע םירשעו הז חול לע םירשע --'םיִנָבַא תוחול יִנָש לַע םֶבְּתְכִיְַ
 הָזִמ, :ביתכד ,הז חול לע םיעבראו הז חול לע םיעברא :רמא אָמיִס בר
 לכ ןיב :רמוא עשוהי יבר יחא ןב היננח .הֶנְנורֶשָמ- י"םיִבּותַּכ םֶה הֶזִמּ
 --וי'שיִשְרְּתּב םיִאְלְמִמ : ביתכד ,הרות לש היתויתואו היקודקד -- רובידו רוביד
 .אָּבַר אָמְיּכ

 ינדמל הפי :רַמָא הָוְה אָיְרְק ןיִדָק יִטָמ הוה דַּכ שיקל ןב ןועמש 'ר =
 םילג --לודג לגל לודג לג ןיב הזה םיה המ ,עשוהי יבר יחא ןב היננח
 .הרות לש היתויתואו היקודקד --רובידו רוביד לכ ןיב ךכ ,םינמקכ

 . תוחולה לש בֶתָּכַה וז

 --השמל ה"בקה ול ןתנש חרותה :שיקל ןב ןועמש 'ר םשב סחניפ 'ר

 .די ,ס סיריפס ריס4 = .וט ,כ5 תומש5 .סעפ | .גי ,ד סירכד1

 .ויערכ \ תא ואר-ןיערכ ןומח .(6 ןה תובע ּהמכ) ויקוש ואר :םירבדמ וירחא םיטיבמה ויה

 התושו םידוהיה לשמ לכוא אוה-'וכו יאדוהיד ןמ לוכא . אוה רשב-בע המכ ואר-ןדפוק ןומח
 קידצה תיארב תוכזל ידכ-יכזמו אקידצ ימחמ .אוה םידוחיה לשמ ושוכר לכו םידוהיה לשמ
 .ותוא תוארל הכזש ימ ירשא-היתי ימחימל אכזד אבוט | .וירחא וטיבה

 םירבדה תרשעש עמשמ -םינבא תוחול ינש לע .בותכש והז-ביתכד אוה אדה (ו

 עמשמ-"םירבדה תרשע, .םיוש ויה תוחולה ינששו דחיב תוחולה ינש לע םיבותכ ויה

 .'םירבדה תרשע, טרפמ אוה המל-ןכ אל םאש ,הז חול לע הרשעו הז חול לע הרשעש

 -הזמו הזמ .דחא חול לע םימעפ יתש םיבותכ ויהש עמשמ-םינבא תוחול ינש לע םבתכיו
 , עבורמ-הנגורטט .חול לכ לש ובחר ידצ ינשמ הרשע הרשעו וירבע ינשמ הרשע הרשע ונייה
 םי ומשש לודגה םיכ-אבר אמיכ  .'וכו היקודקד םיבותכ ויה-רובדו רובד לכ ןיב . םיִמְעַּבְרא
 .עינמ היהשכ-רמא הוה איירק ןידה יטמ חוה דכ .םינטקו םילודנ םילג אלמה , שישרת
 .רמוא היה הזה קוספל
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 ₪9 < = ,םילקש :ימלשורי דומלת

 הבוצח ,שאב תֶלְלָבּמ שא איה ,הרוחש שאב הָתּורָח הנבל שא ול הָנָתְנ
 . .'"ןמְל תָּד שא וניִמיִמ, : ביתכד אוח אדה ,שאמ הנותנו שאמ

 . שָדְכִּמַה תיִּב לש תוחְתְפַמַה (ח

 לש ינפּודַב ול בשיו אב ,ןאכל רצאנדכובנ הלעש העשב :אצומ ָּתַא
 הזה תיבה ןמז עיגה :ול הרמאו .ותארקל הלודג ןירדהנפ האציו .הָיְכטְנַא
 ורמאו ואב .ךלוה ינאו ,יל והונת םכילע יתכלמהש ותוא :ןהל רמא .בֶרָתיִב
 לטנ ,ךכ ןהמ עמשש ןויכ ."ךל יִעְּב רצאנדכובג, :הדוהי ךלמ .ןיכיוהיל
 לש וגובר, :וינפל רמא ,לכיח לש וגגל הלע ,שדקמה תיב לש תוחתפמ
 ןיאש וישכע , ונל ןירוסמ ךיתוחתפמ ויהו ךל םינמאנ ונייה רַבְעָשְל ,םלוע
 ןקרז :רמא דח :ןיִאְרּומָא ןיִרְּת "1ךל ןירוממ ךיתוחתפמ ירה * ,םינמאנ ונא
 ירוח לכ וארש ןויכ  .ודימ ןֶּתְלַטּונְו די ןימכ האב : רמא דחו .ודרי אל דועו
 אָיִג אשמ, :ביתכד אוה אדה ,ותמו ולפנ ןהיתוגג שארל ולע ,ןכ הדוהי
 .?'הימוה ריע הֶאְלִמ תואּוש תוגנל ךָלְּכ תיִלְע יִּכ אופַא ּךָל המ ןויזח

 ,הָּבְס
 ,ישימח קרפ

 . סוניְרִמ תַרַזְג (א

 התמ .ןינעתמ ויהו ,באב העשתב ןב ול דלונ עשרה םונָינּורְמ ימיב
 שָּבַכְמ ּתַאָש דע :ול הרמאו ותשא החלשו .תורנ וקילדהו ,הכונחב ותב
 הרשעל יִתיִמ בשח .ךב ודרמש םידוחיה תא שובכו אוב ,ןיִיְרְּבְרַּבִה תא
 'ה אָשָי, :אָמֶפִּב אָתְיְְואְּב ןיקיסע ןחְכְשַאְו אָתָא .השמחל אָתַאְו ןימוי
 הָמ .:ןול רמָא וגו "רָשּנה הָאְדִי רָשאּכ ץֶרֶצָה הצְקִמ קחְרמ יג ילָע
 בשחד ,אוה אָרְבַג אּוהְּב :ןול רמא .ןִו ןיִכָה :היל ןירְמָא ? ןיקיסע ןותיוה

 .טמ | ,םכ סירכד5 .3--9 ,ככ סיעסיפ ,כ | ,ג) סירבר1

 -שאמ הבוצח .שאב הלולב התיה איהו שא לש איה המצע הרותה-'וכו שא איה וז
 .שאה ךותמ היבקה תאמ הנותנ-שאמ הנותנו . שאמ תובוצח היתויתוא

 םיארומא ינש-ןיארומא ןירת . ךתוא שרוד-ךל יעב :איכוטנאב רברפ םש -ינפוד (ח
 .דחא-דח .הזב םיקלחנ

 . באב העשת היהש םויה ותואב ומצ םידוהיה-ןינעתמ ויהו .פונירט רפיקה--פוניינורט

 -ןיירברבה .רכול--שבכמ .הכונחב םנהנמכ תורג וקילדה םידוהיה--תורנ וקילדהו
 יתימ בשח .ונתב התמשכ וגנחו וננב דלוהב ומצ םהש -ךב ודרמש . םיִרָבְרַּבַה , םיארפה םימעה

 אתא .םימי השמה ךשמב אבו םימי הרשע ךשמב (לארשו ץראל) אובל (סונירט) בשח--"וכו

 רמא--'ןכו ןול רמא .'וכו "אשי, קוספב הרותב םיקוסע םהשכ םתוא אצמו אב-'וכו ןוחכשאו
 וילעש , שיאה ּיהָּנַה אוהש--אוה ארבג אוהד | .ךכו ךכ-ןכו ןיכה ?םיקוסע םתייה המב :םהל
 .הזה קוספה רמאג
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 -+ ןהישנל רמא . ןגרהו תונויגל ןפיקהו .השמחל אתאו ןימוי הרשעל יִתיִמ
 = ְתְדַבְעַּד המ :היל ןירמא !ןכתא גרוה ינא ןיאו  יתונויגלל ןתא  תועמשנ
 .. םורפק דע םיב םדה ךלהו ,ןמדב ןמד בריעו .אָיְלְעְּב דיִבַע  ,אָיָעְרַאְּב
 "דע .המוקמל רוזחל הדיתע הניא דועו ,לארשי ןרק העדגנ העשה התואב
 .דוד ןב אוביש

 ונח יִלְּב (ב
 ..הזל הז ןיב תוריתי ןימינ ,רונכ אוה לבנ אוה :רמא אב רב הייח 'ר

 .רמז ינימ המכ ןיבלמ אוהש ?לבנ ומש ארקנ המל :אבא רב הייח 'ר רמא
 :היה תוריתי ןימינ ידי לעו דּובָע וניאש רוע ידי לע : ףסוי בר םשב אָנוח 'ר
 ןבר ינת .םיִלָבְרְדִא הו -בגוע :רמא יול ןב ןועמש 'ר . רמז ינימ המכ ןיבלמ
 ..המיענה תא ַחָרּוס אוהש ינפמ ,םילשוריב םילברדא היה אל : לאילמג ןבןועמש

 .ורְּבָשִנָש שקמה יִלְּכ (
 :חיה אלו ,והונקתו רבשנ .היה הנק לשו היה השמ לש שדקמ לש לילח

 .ישדקמ לש לָצְלַצ .היהש תומכל רזחו ,והולטנו ורזח .היהש תומָּכ ברע ולוק
 = ..היהש תומכ לצלצמ היה אלו ,והונקתו רבשנ . היה תשחנ לשו היה השמ לש
 לשו התיה השמ לש שדקמ לש תֶשָּתְכַמ .היהש תומכל רזחו ,והולטנו ורזח
 "ןרזח .התיהש ומכ תֶמָמפִמ התיה אלו ,הונקתו הרבשנ ,התיה תשוחנ

 ,ןושארה ןינבב ורבתשנש םילכ ינש ולא .התיהש תומכל הרזחו ,הולטנו
 | . הָבּורַא ןהילע התלע אלו

 'דחא לכ ,הב ויה םיבקנ הרשע :רמא דח ,לאומשו בר -- הָפְרְגַמ
 לכ .הב ויה םיכקנ האמ :רמא הָנְרּוחו ,רמז ינימ האמ איצומ חיה דחאו

 יףלא האיצומ התיה םהינש ירבדמ .רמז ינימ הרשע איצומ היה דחאו דחא
 , . רמז ינימ

 .דיבע אייעראב תדבעד חמ .השמחב אבו םימי הרשעב אובל בשחש --'וכו בשחד

 :הלאל השע ,(המדאה לע םילטומה ,םיתמומה םישנאל) הטמלש הלאל תישעש המ--איילעב

 יא םש -- םורפיק .(ונתוא םג תמה :רמולכ - המדאה ינפ לע רשא םהישנל) הלעמלש

 . התרכנ--העדננ
 לוק תא (לבנ ומש ךכיפל) לבנו שייבמ .ברעה ותניגנ לוקש - 'וכו ןיבלמ אוהש (ב

 - םילברדיא .לבנה תא םישוע ונממש - דובע וניאש רוע ידי לע | .רמזה ילכ רתי לש הניגנה

 .בברעמו הניננה לוק תא ךשומ אוהש-המיענה תא חרוס אוהש .לענרָארעססאוו = ,ןוננ ילכ ןימ

 םונממסה תא םישתוכ ויה הבש-תשתכמ .םיתלצמ-לצלצ .ונוקית תא ולטנ-והולטנו .ותוא

 . .לעגרֶא: ,םינכ לעב רמז ילכ ןימ-הפירנמ .תשתכמהו

. - 

- 
 = ילצלצה-םילכ ינש ולא .השיתכ ידי לע םונממסה תא תנזממו תברעמ-תמטפמ .תרטקל

 לה
 ג
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 5 גש ה שאר

 .ןושאר קרפ
 ,םיִשָדָחָה תומש ?םיִנָשָל הָכָשַה שאר יִרָשְתְּב דָחֶאָש ןינמ (א

 בותכו ,י"הָנָשַה תאָצְּב ףיִסֶאָה גחְ. :רמוא דחא בותכ + ןינמ םינש
 הפוקתו גח וב שיש שדח וחז יא ,הָנָשַה תפוקמ ףיִסָאָה ג, : רמוא דחא
 יב תיִא -- תבט רַמיִת ןיִא .ירשת הז - ? הז יא ?וב האצוי הנשו ףיסאו
 תילו ,גחו הפוקת היב תיא - ןפינ רמית ןיא :ףיסאו גח היב תילו הפוקת
 :גח היב תילו ,ףיסאו הפוקת היב תיא - זומת רמית ןיא :ףיסא היב
 רמא + זומת אָהִיַו :הכי 'ר ימוק אָיִרְבַח ןיִרָמַא .ירשת הז ?הז הז יאו
 / ומת אהיו :היל ןירמא 1 ןיִבָה ןירָמָא ןותאו "יעיבשה שדחב,  בותכ :ןול
 'ר רמאד .ילע םיִבָר םתא םישדח תומש לע ְךַליִהְו ןַּכִמ :ןול רמא
 י'םיִנָתַאָה חַרָיְב. :הושארב .לבבמ םדיב ולע םישדח תומש :הנינח
 ,+ילוּב חַרָיּב. :הנושארב . תוחמיא ודקפנ ,תובא ותמ ,תובא ודלונ ובש
 ךותמ המהב5 םיללוב ובש ,תולוב תולּוב היושע ץראהו לבונ הָלָעֶה ובש
 ןירכינ םיחמצה ,םלוע לש וויז ובש ,י"ויז שֶדחְּב. :הנושארב .תיבה
 יָהְי ,"םיִרָשָע תנָש ןֶסיִנ שָדחְּב יִהָי + ףליקו ןפמ | .ןירכינ * תוְליִאָהְ
 ןועמש 'ר .י"תַבְמ שָרח אוה יִרישעָה שֶרִחַּב. ,ז"םיִרָשָע תַנָש ולְסִּכ שֶחְּב
  ףַעש :הנושארב .לבבמ ןדיב ולע םיכאלמה תומש ףא :רמא שיקל ןב
 שיִאָהְו, :ךליהו ןכימ .יי"ול לַעמַמ םיִדָמע םיִּפָרְש. ,י"םיִפָרָשַה ןמ דָחֶא יִלֶא
 . יי"םֶָכְרַש לָאְָכיִמ םַא יִּכ, ,יי"לָאיִרְבְ

 רתס58 .5 6 סש7 .8 ,כ סימתנ6 5 סע סע5 .ק) ,ו סס4 .כ ,ת/.5 סיכ)מ3 .ככ דל סכל .זט ,גכ תו
 .סכ ,ו סש12 6. כ ,(ט ל0ד11 כ סע סש10 ו | סיעםיפ ,וט 3

 םא-רמית ןיא ?ירשתב דחאמ םינשה תא םינומש םיעדוי ונא ןינמ-ןינמ םינש א

 .ינפל-ימוק  .םירבחה ורמא-איירבח ןירמא .וב ןיא-וב תיל .וב שי-היב תיא .רמאת
 :בותכ-יעיבשה שדחב .ףיפאו הפוקתו גח וב םג ויהי זאו ,זומתב הנשה שאר אהי-זומת אהיו

 ,(טל ,גכ ארקיו) "'הל גח וגחת ץראה תאובת תא םכפסאב יעיבשה שרחל םוי רשע השמחב ְךא
 ןותאו .ןסינמ םינומ ונא םישדחה ןינמש םידומ לכה ירהש ,אוה ירשת אלה יעובשה שדחהו
 יעיבשה שדחה אהי-זומת אהיו 1 זומת הז אהיש םישקבמ םתא ,ךכ םירמוא םתאו-]יכה ןירמא

 ינא התעמ--'וכו ךליהו ןאכמ ."ירשת, םשב ארקנ אוהש עדוי התא ןינמו ,"זומת, םשב ארקנ

 וארקנ הנושארבו--לבבמ םהמע ולע .םישדחה תומש רבדב ילע םיקלוח םתאש ןיבמ
 .םלועה ינתיא ויהש--תובא ודלונ .ירשת אוה--םינתיאה חריב | .םיירבע ,םירחא תומשב =

 לכאמ לילב םישוע--'וכו םיללוב .םידרפנ רפע ישונ--תולוב תולוב ,ןושח אוח--לוב
 --ןירכנ תונליאה .רייא אוה--ויז חריב .בשעה םת רבכ תודשבש יפל ,תיבה ךותמ המהבל
 םיארקנ ,לבב תולנ רחאל ובתכנש םירפסב ,האלהו ןאכמ--ךליהו ןכימ .םהיתוריפ ויהי המ
 .םידהוימ תומש ילב םתס םיפרש--םיפרשה ןמ דחא .'וּכו רייא ,ןםינ :םירחא תומשב םישדחה

 ב"ה 6
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 ? תאזה הָמְטְּכ הָמֶא זיא (ב

 "םיקידצ םיִטּפָשַמּו םיקח ול רֶשָא לדג יוג יִמּו, ביתכ :ןומיִס 'ר רמא
 המואכ המוא וז יא :רמא דח ,היעשוה 'רו הנינח 'ר יִּב אמח 'ר ,י'וגו
 ףטעתמו םירוחש שבול .ןיד ול שיש ערי םדא :םלועבש גהונב ? תאזה
 ןניא לארשי לבא .אצוי ויד | ִאיָה עדוי ואש ,ונקז לדגמו ,םירוחש

 ןיתושו ןילכואו ,םנקז ןיחלגמו ,םינבל ןיפטעתמו ,םינבל םישבול אלא ,ןכ <
 וז יא :רמא הָנְרּוחְו . םיסינ ןהל השוע אוה ךורב שודקהש ןיעדוי ,םיחמשו
 םיטסילהו ,"םויה ןיִּבַה, רמוא ןומלשה :םלועבש גהונב ? תאזה המואכ המוא
 : ןכ וא ה"בקה לבא ? ןוטלשל אל ,ןיעמוש ימל - "ןידה רחמל,, רמוא
 ודימעה,, : תרשה יכאלמל רמוא ה''בקה -- "הנשה שאר םויה,, ןיד תיב רמא
 "1 הנשה שאר םויה :ינב ורמאש .ןיִרוגיַמַק ודמעי ,ןיִרוגינפ ודמעי ,המיב
 וריבעה, : תרשה יכאלמל רמוא ה"'בקה --רחמל הָרָּבַעָל ןיד תיב וכלמנ
 המ "1 רחמל הרבעל ינב וכלמנש ,ןירוגיטק ורבעי ,ןירוגינפ ורבעי \ ,המיב
 .קוח וניא םא -- "בקעַי יִהלאְל טָפשִמ אה לֶאְרְשִיְל קח יִּכ, ?אָמַטַמ
 | . בקעי יהלאל טפשמ וניא לוכָיְבְּכ ,לארשיל

 -- ךליאו ןכימ ,+"'ה ידָעומ הָלא,, רַבָעָשְל :ןנחוי 'ר םשב אפפסירק 'ר
 ,ידעומ םה -- םתוא םֶתיִרְק םא : אָליִא 'ר רמא .+"םֶתא ּואַרְקִּת רָשַא
 ,יַהלֶא 'ה הָּתַא ָתיִשָע תובר, ביתכ :ןומיס ר"א .ידעומ ןניא -- ואָל םאו
 = .ךליהו ןכימ ,תישע תובר - רבעשל ,י'ּוניִלֶא ךיָתובְשחמו ָךיִתאלפִ
 . ונילא ךיתובשחמו ךיתואלפנ

 .ול ּהָרְסַמ -- ונב דמעש ןויכ ,ןיִנּולְרְוא ול היהש ךלמל :יול 'ר רמא
 הרסמ -- ונב דמעש ןויכ ,הָרמּוש ול היהש ךלמל :הנינח רב הפוי יבר רמא
 .ול הרפמ -- ונב דמעש ןויכ ,תעבט ול היהש ךלמל :אחא יבר רמא .ול
 םרסמ --ונב דמעש ןויכ .תּורְגנ ילכ ול ויהש רגל :אב רב הייח יבר רמא
 .ול םרסמ -- ונב דמעש ןויכ ,תורצוא ול ויהש ךלמל : קחצי 'ר רמא .ול

 | ,מ סינסקפ .סס4 .ד ,גכ 6ר2יו5 .ס ,פ סילסתל .ם ,ד סירכד1

 .לארשי לש ותלודנ המב םיקלחנ םהינש--היעשוה ירו הנינח 'ר יב אמח 'ר (ב

 .רחאהו--הנרוחו .םיאכז םניא םא וליפא-םיסינ םהל השוע .הנשה שארב-םינבל םישבול
 --וכלמנ .םיניטשמ--]ירוגיטק  .םיצילמ---]ירוגינס . ןודינ תויהל רטועה , רדושה--םיטסילהו
 תעדב יולת הלעמלש ןידהש ןינמ ,רבדה םעט המ-אמעט המ .הנושארה םתעדמ ורזח ,וצעונ

 שארב םיגוהנה םיקחה תא וב םישוע לארשי ןיאש--לארשיל קוח וניא םא ? הטמלש ןיד תיב

 -יה ידעומ הלא | .הרותה ןתמ םדוק--רבעשל .בוט םוי תתיבשו רפוש תעיקת :הנשה

 .לארשיל .ה"בקה םג .רסמ ךכ--ול הרסמ .תועש הרומ-ןיגולרוא .תודעומה תא עבק ה"בקחש

 היבקה רסמ ךכ--ול הרסמ .םתוחה תעבט-תעבט .הפצמ תכופ-הרמוש .שדחה שודק תא

 ה"בקה סנ רפמ ךכו ,הכאלמה ילכ--תורננ ילכ . ומתוח אוהש ולא-רשי) "לא, ומש תא לארשיל
 תא לארשיל היבקה רפמ ךכ--תורצוא ול ויהש .םלועה תא ארב הבש ,הרותה תא לארשיל
 : . םתלפתו םיקידצ תוכזב םידרויח םימשגה תודצוא
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 - נב דמעש ןויכ ,תואופר לש קיִּתְרַנ ול היהש אפורל :יִרְמֶש ץֶנֶּברָ
 | | ,ול ורָפִמ

 .םיִמָשַה יאְלִּפִמ
 ָהייִממ - ּו"ויָמּורַמַּב םולַש הָשע ימַע דחפו לשמה, .ביתכ : ןנחוי 'ר רמא

 יפל .: יאחו  ןב ןועמש 'ר יִנְמ . הנבל לש התמיגפ התאר אל המח לש
 הז ןיקיזמ ןניאו ,הז םע הז םירד ןהו ,שא לש םיבכוכהו םימ לש עיקרהש |

 . "וימורמב םולש השוע, ךכיפל -- הז תא

 שָמָח יב תיִאְו ,שא ויצחו םימ ויָצָח - ומצע ךאלמה : ןובא ר'א
 ויָרַבִּד לוקו 'וגו שא .יִריִּפְלָּכ .ויניעו קרב הָאְרַמָּכ ויִנָפּו שישְרְתְכ ותיננו, :ןיפפ
 0 0 , . : , י"ןומה לוקְּב

 ןיקֶלֶס ןוהְלְּכ אָלֶא ,יומוקְד המ יִמָח לָזמ תיל םלועל :יול 'ר רמא
 | יפה אָמְלְסְּב ןיקְלפ לא

 : םלועה ןהב שמתשיש ,ה"בקה ארב תונולח שמחו םיששו תואמ שלש
 ועָצַמָאְּב תחאו ,ברעמב םיתשו םינומשו האמו ,חרזמב םיתשו םינומשו האמ
 תכלהמ המחש המ .תישארב השעמ תליחתמ אצי ונממש ,עיקר לש
 תכלהמ המחש המ ,הצחמו םימי  ינשל תכלהמ הנבלה -- םוי םישלשל
 השלשל תכלהמ המחש המ ,םימי השמחל תכלהמ הנבלה -- םישדח ינשב
 הששל תכלהמ המחש המ ,הצחמו םימי העבשל תכלהמ הנבלה -- םישדח
 םינשל תכלוה המחש המ ,םוי רשע השמחל תכלהמ הנבלה -- םישדח
 . םוי םישלשל תכלהמ הנבלה - שדח רשע

 45 לפינד2 3 ,סכ וי

| 
| 

 תיבקה רפמ ךכ-ול הרסמ . .אפרמה ימסו וילכ תא וב םש אפורהש ,קית--קיתרנ

 .עשילאו והילא ומכ ,םיתמ ייחמ ויהיש לארשיל

 לש ריאמה דצה דימת הנפמ המחה דגנל יכ--הנבל לש התמינפ התאר אל (נ

 .המחהו הנבלה ןיב הביאו האנק ליטהל אלש ידכ ,תישארבמ ה"בקה גיהנה ךכו .הנבלה

 רטאנש ,ויפנכב אוה ךאלמה ירבד לוקו ,"ןומה לוקכ וירבד לוקו, :לאינרב רמאנש--םימ ויצח
 .ןח םימ לש אלמה יפנכש עמשמ--יםיבר םימ לוקכ םהיפנכ לוק תא עמשאו, : לאקזחיב
 חמ האור לזמה ןיא-יומוקד המ ימח לזמ תיל .םיפנכ שמח וב שוו-ןיפנ שמח היב תיאו

 לע םילועה םתואכ םילוע םלוכ--ךיפה אמלוסב ןיקלפד ןיליאכ ןיקלס ןוחלוכ אלא .וינפלש
 לזמח םג ךכ ,םהיתחתמש הלא תא אלא םהמ הלעמלש הלא תא םואור םניאש ,תינרוחא םלוסה

 האור אוהש יפל ,ונממ הלעמלש לזמב אנקמ אוח ןיא ךכיפלו הטמל טינפמ וינפשכ לנלנב עובק

 יתאצוי המחה םהטש-חרזמב . תינרוחא ,ךופה-ךיפה .ורבחמ הלעמל אוהש דימת ומצע תא

 . הירוהאל תרזוח איה הנש יצח -כבו ,תעכוש המחה םהבש--ברעמב



 לארשי תורפס | 2 8

 ישילש קרפ
 .קלָמְעב הָמָחְלְמַה (ד

 רידי .יכו וגו 'לָאְרְשְַי רֶבָג ודי השמ םירָי רֶשַאָּכ הָיָה :אָחיִנְתַמ
 ילארשי ויהש ןמז לכ אלא ?המחלמ תורבוש וא המחלמ תושוע השמ לש
 .,םירבגתמ ויה - םימשבש ןהיבאל 2 ןיננַכְמּו הלעמ יפלכ ןילכתסמ
 . םילפונ ויה - ואל םאו

 +? השוע היה המ .היה ןֶפשופ קלמע : רמא יול ןב עשוהי 'ר .אָרַמְ
 םויב לפונ םדא הרהמב אל :רמול ,ולש אָיְסּוְּג םויב םדא ינב דימעמ היה
 שמש, :ביתכד אוה אדה ,תולזמה תא בבריע ?השמ השע המ .ולש איסונג
 והידי םורמ ,ּי"אָשְנ ּוהָדָי םור ולוק םוהָּת ןַתָיי ביתכו ,+'וגו 'הֶלְב דמע חָבָ
 . ולוק םוהת ןתנ -- אשנ

 .םֶהיִלְע תּואָּב תורֶזְּג הָרתה תֶא םיִבְזע לֶאְרְשיַשַּכ (ה

 +הרות לש העשפב -- +"עשָפּב דיִמָּתַה לע ןַתָנָת אָבָצְ :רמא 0

 . "הָניִבּו רֶמּומּו הָמְכִמ ,רכְמַ לאו הנק
 .בוט ןיאו-- ז"פָדְרַי בוא .בוט לָאָרְשי חנַ, :יַַפ רב הדוי 'ר רמא

 יתרות ,םֶכָל יִתַתנ בוט חקֶל יִּכ, :רמא תאד המ ךיה ,הרות אלא
 .י"ּובזַעִּת לא

 יעיבר קרפ
 .הרותה ןפמ םייו ןיִּדַה םוי (ו

 . .םיתכ תונברקה לכב :אָתְרַצַק רב יפי "'ר םשב הָמּוי 'ר יִּב רֶזֶעַל 'ר
 ..5 ןד ילכמ8 גו ,ם עסוסל .גכ ,גכ ילסמ6 .ספ5 ,בי ,מ ל6יכר4 + ,סם סש3 .5* ,ג קוקכמפ | .תי / תומ1

 --ולש .איפוננ םויב .לארשי םע המחלמל-םדא ינב דימעמ היה .ףשכמ-ןפשוכ (ד
 < םויח ותואב טלושה לזמהש יפל--ולש איסונג םויב לפונ םדא הרחמב אל .ותדלוה םויב |

 <  דמע חרי שמש .וב דלונש לזמה אוהה םויב טלשי אלש-תולזמה תא בברע .ול רזוע

 .בברע השמש אלא ,ינשה עוקרב דומעל םכרד חריהו שמשהו ,יעיברה עיקרה אוה לובזה-הלבז

 .םורמל ודי תא םירה השמש יפל-'וכו אשנ והירי םורמ .עוקרל עיקרמ םריבעהו תולזמה תא

 .ולוק םוהתה ןתנ ותלפמלש דע ,לפנ קלמעו לארשי רבג ןכל ,הלפתב
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 9 .הנשח שאר :ימלשורי דומלת

 םתסנכנש ןיְּבְמ :ה"בקה ןהל רמא- "םֶתיִשִעַ, ביתכ ןאכו ,"םּתְבְרְקַהְו,
 םתארבנ ולאכ םכילע ינא הלעמ - םולשב םתאציו ,הנשה שארב ינפל ןידל
 ,"אטח,, ביתכ תונברקה לכב :יִדיִא 'ר םשב אָיְשְרַשִמ 'ר .השדח הירב
 םכילע םתלבקש ןויכמ :ה"בקה ןהל רמא - "אטח,, ביתכ ןיא תרצעב+
 . םכימימ םתאטח אל ולאכ םכילע ינא הלעמ ,הרות לוע

 .הָציִב
 ,ונש קרפ =

 .יאמַשְו ללה לש תקלחמה יִרְבִמ (א

 וילע ורבחו ,הילע ךמסו הָרְזַעְל ותלוע איבהש ,ןקזה ללהב השעמ
 םימלשו ,איה הביקנ ואר : ןול רמא ,הבנזב שָּבְשכְמ ליחתה .ימש ידימלת
 תיב לש ןדי הרבג םימי רחאל .ןהל וכלהו םירבדב ןגילפהו .היתאבה
 ידימלתמ יִטּוּב ןֶב אָבָּב םש היהו .ןהירבדכ הכלה עובקל ושקבו ,יאמשי
 התוא אצמו הרזעל סנכנ תחא םעפ .ללה תיבכ הכלהש עדוי יאמש תיב
 ? השע המ !וניהלא תיב ּומיִשָהַש ,ולא לש ןהיתב ּומשי :רמא .תממוש
 רהב ןדימעהו ,ןימוממ ןרקיבו ,ררק ןאצמ ןאצ םיפלא תשלש איבהו חלש-
 איבי הצור אוהש ימ לכ ,לארשי תיב יחא ,ינועמש :ןהל רמא .תיבה
 העבקנ העשה התואב ! ךומסיו איבי - םימלש איבי ,ךומסיו איבי -- תולוע-
 | . רבד םדא רמא אלו ,ללה תיבכ הכלה

 , הילע ךמסו הרזעל ותלוע איבהש ,ללח ידימלתמ דחאב השעמ בוש
 35 ,טכ רכדמנ1

 .ינפל םתא םיבשחנ-םכילע ינא הלעמ ."חוחינ חירל הלוע סתישעו,-םתישעו +ו

 ."תאטחל םיזע ריעש םתישעו,-אטח ביתכ .םכטצע תא םתישע םתא ולאכ-השדח הירב

 ."םכילע רפכל דחא םיזע ריעש, אלא-אטח ביתכ ןיא .תועובשה גח לש ןברקב-תרצעבו
 הרותהש יפל ,ינפל רכזנ אטחה ןיא ןכלו-םכימימ םתאטח אל . תרצעב הנתינש-הרות לוע

 .םכילע תרפכמ>
 ידימלת . וילע ולהקנו--וילע ורבחו .ודי תא-הילע ךמפו .בוט םויב-הרזעל (א

 תונברק-יםסכל היהת תרצע, בותכש יפל ,בוט םויב הלוע בירקהל רוסא יטש תעדל יכ--ימש +
 ,(םיחלאל) חובגל ןלוכ ןהש ,תולוע אל לבא ,בוש םויב ובירקת ,םתוא םילכוא םתאש ,םכלש-
 םיבירקמ | ןיאו הבקנ איהש ובשחיש םתועטהל ידכ ,הבנזב עינמ-חבנזב שכשכמ .םכל אלו
 אלש ,םירבדב םקיחרהו-ןגילפהו .תקלחמ ידיל אובל אלש ידכ ןכ השע אוהו .הלועל הבקנ
 סויב תולוע בירקהלמ וענמנש ,םדאמ הקיר-תממוש . בוט םויב--תחא םעפ  .וירחא וקדב*
 תולוע בירקהל רוסאש ,הכלהה תא ועבקש הזב-וניחלא תיב ומישחש .יאמש תיב ירבדכ ,בוש
 תיב תעדל יכ--ךומסיו .הברקהל תויוארו תורחבומו תולועמ ויהש-רדק ןאצמ |. בוט םויב

 לכב המהבה לע ןעשהל היה ךירצ ךמוסהש יפל ,בוט םויב ןברקה לע הכימסה הרופא יאמש
 .תובש םושמ תושעל רוסאש המ ,םייח לעבב..שמתשמ אוה ולאכ הז ירהו וחכ:
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 .+הקיתש וז המ :ול רמא ?הכימס זז המ :ול רמא ,ימש ידימלתמ דחא והארו
 . ול ךלהו הפיזב וקְּתש

 . סֶלְקַמ יִדָג (ב

 +םלוקמ ידג והז יא :"ןירסוא םימכחו ,םיחספ ילילב סָלְקִמ ידג השועו,
 'הז ןיא - תצקמ לשיבו תצקמ קלש .וברק לעו ויערכ לע ושאר ,ילצ ולכ
 .בוט םוי ילילבו גח לש ןושארה ט"וי ילילב םלוקמ ידג ןיסינכמ .םלוקמ ידג
 .,.חספ לש ןושארה בוט םוי ילילב םלוקמ לגע ןיפינכמ .חספ לש ןורחאה
 . םלוקמ ידג אל לבא

 .ןילכוא ּוהָיש ,ימור .ישנא לע גיהנה ימור שיא םודות :הסוי ר"א ,ינת
 .,סודות ּתַאָש אָלּולַא :ול ורמאו םימכח וחלש .םיחספ ילילב סלק םיידג
 .ןוהתסנרפ חלשמ ההד :הינ;ח 'ר רמא ?םודות והמ +ךתוא ןידנמ ונייה אל

 < מ

 . ןנברד

 ,תיִנָפַּת
 .ןושאר קרפ

 . הָניִכְשַה תּולְנְו לֶאְרשְי תּולָּנ א

 ..ןהמע הניכשה תַלָּג - לארשי ולגש םוקמ לכב :יחלי ןב ןועמש יבר ינת
 תיִּב לֶא . יִתיִלְנִנ .הלה, ? אמעט המ ,ןהמע הניכשה תֶלְנְו - םירצמל ולג
 המ .ןהמע הניכש תלגו -- לבבל ולג ."יהערפ תיָבְל םִיְרְצִמְּב םֶחויִהְּב ָךיִבָא
 :חמ .ןהמע  הניכשה תלגו -- ידמל ולג .י"הֶלְבְּב יִתַחְלָש םכְנעמְל, ? אמעט
 :רַמָא ּתַאְר הָמָּכ ,ידמ אלא םליע ןיאו ,"םֶליִעְּב יִאְסְכ יִתְמַשְו. ?אמעט
 הניכשה תלגו -- ןויל .ולג .י"הָניִרָמַה םֶליִעְּב רשא הֶריִבַה ןשושְּב ינו
 .תלגו -- ימורל ולג .*"'ןַי נב לע ןויצ ָינְב יתררועש, ? אמעט המ .ןחמע
 .י"הַליִלָמ המ רַמוש ל אָרק יִלֶא, ?אמעט המ .ןהמע הניכשה

 .6 ,(כ סועטי6 .גי עט סירכופ .3  ,ח לתיכד4 .ת) | ,טמ סימריה די ,גמ .סיעטיב .זכ כ .5 לסוממ1

 "?יאטש תיב ירבד לע רובעלו ךומסל הצור התאש תאזה הכימסה המ-הכימפ וז המ
 .הרעגב-הפיזנב .קותשתש בטומ-הקיתש וז המ

 = = רכז-ודצב ול םייולת זיעמ יגבו ויערכשכ ותוא םילוצ ויהש ,ותנכהב חבושמ-סלוקמ (ב
 .םישדק לכואכ הארנש ינפט-םירסוא םימכחו .?וברק לעו ויערכ לע ושאר, :בותככ ,חספל

 . םיחתורב וחיתרה-קלש .ץוחב
 .תמב-סודות המ .םיטכחה ירבד \ לע תרבעש ,יודנ ךילע םיליטמ ונייה-ךתוא ןידנמ

 ןוהתסנרפ 1 "חתא סודות אלולא,, ורמאו דובכ וב וגהנ םימכחהש ,בושח הז פודות היה
 . םסנרפמו םכמות היהש ,םימכחה לש םתסנרפ תא-ןנברד

 ילעב ןושלב-ריעשמ ארוק ילא ? בותכה ןמ תאז םיעדוי ונא ןינמ-אמעט המ (א

 ."'ריעש,, ,"םודא,, ימור הארקנ הדנאה
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 1 = = .תינעת :ימלשורי דומלת

 .ץקה (ב

 הלילה ךותמ ונל אצוי המ ,היעשי  וניבר : היעשיל לארשי ורמא ="
 = חמא .ןלצא רזח ,לאשש ןויכ .לאשנש דע ,יל ּוְּתִמַה :ןהל רמא ? הזה
 רַמוש רַמָא,, :ןהל רמא ?םימלועה רמוש לָלָּמ המ--י"ליִלָמ המ .רמוש,, :ול
 םתאשכ אל :ןהל רמא %הליל םגו :ול ורמא .י"הליל ם רקב אָתא
 הלילו .לארשיל רקב ,םיעשרל הלילו םיקידצל רקב -- אלא ,םירובס
 אוה -ןיִיַעַּב ןּותַאָד תמיא : ןול רמא + תַמיִא :היל :ןיִרְמִא .םלועה תומואל
 - הבושת :ןהל רמא + בָכַעְמ ימ :ול ורמא .'ּויָעְּב ןּויִעְבָּת םִא, ,יִעב
 . +'יַתֶא ובּוש,

 הבושת ןישוע .לארשי וליא : חייח 'ר יִּב םוחנת יבר םשב אחא יבר
 .ף'עָמְשְת .ולוקּב םָא םויה., ?אמעט יאמ .אב דוד ןב היה דימ -- דחא םוי

 היה דימ - ּהָנְקְתַּכ תחא תבש ןירמשמ לארשי ויה וליא :יול 'ר רמא
 "יהל םויה תָּבַש יִּכ םויַה ּוהּולְכָא : הֶשמ רָמאיַו, ?אמעט יאמ . אב דוד ןב
 . ןוקרַפְתִת חיו הבושב -- ""ןּעָשּוִת תַחְנְו הָבשְּב , :רמואו , םוי דח - "וגו

 .הָנָענְו יִמָשְּג לע ללפתהש רּטחְב הֶשעִמ (ג

 . הינתְיאְו ןגבר ןוחלש .תַחְנ אָרְטִמּו יִלצְי אָרְמַח ןֶלִּפ : ןנברל יִמָחְתֶא
 ) תְרַבַע ּוביִמ המו :חיל ןיִרָמָא .אָנִא רָמַמ :ןול רמָא ?ךְנָמּוא המ :היִל ןורמא

 תיִרָמְאְו .הָטְרְסַא וג הָיְכְּב תו ,הָּתַא אָדָחַל יִרָמָח תירנוא ןמ]ז דח :ןול רמא
 הָמ יִמָחְמ אָיַעַב אָנַאְנ שיִבָח אָתְתֶא איִהַהְּד הלעב :יל הָרַמָא ?ךיִל המ :הל

 גוט 5 סיעסיל | ,סכ ,זט תומש6 1 ,ס5 סי)סק5 ,סש6 ,סק5  ,כ' סמ סמ ,1

 -לאשנש דע .וכח-וניתמה ?הרהמב לאגנ םאה-הזה הלילה ךותמ ונל אצוי המ (ב
 ןושלמ תשרדנ (הלילה ןמ) "לילמ,, הלטח יכ) רבד המ-ללמ המ . ה''בקה יפ תא לאשאש דע
 --םירובס ?(תולג : רמולכ חלילה ךשח םעפה דוע אובי םגמואה-הליל םגו .רּבַּב-"ללמ,,
 םג ,םיצור םתאש יתמ--יעב אוה ןייעב :ןותאר תמיא .יתמ-תמיא .םימדמ ,םיבשוח
 .הצול וה

 .םויו םוי לכב ולוקב עומשלו וילא בושל םתא םילוכי-ועמשת ולוקב םא םויה

 ,ונרמלל האב איהש אלא ,הז קוספב תרתוימ ("םויה תבש,) "םויה, הלמה ירהש--םוי דח

 תוכזב-ןוקרפתת חיינו הבושב . הלואגה אובתו 'הל תכש היהת דחא םוי תרימשב יכ

 .ולאנת תבשב עוגרמהו החונמה
 ילצי ארמח ןלפ .םימשג תריצע תעשב (םולחבו ּואְרֶה םימכחה -ןנברל ימחתא (א

 .והואיבהו םימכתה וחלש--'וכו ןוחלש .רטמ דריו ללפתי םירומחה גיהנמ ינולפ--תחנ ארטמו

 גיהנמ :סהל רמא-אנא רמח ןול רמא ? ךתנמוא המ :ול ורמא--ךנמוא המ היל ןורמא
 ?תישעש בוטה השעמה המו-תדבע וביט המו .ול (םימכחה) םירמוא-היל ןירמא .ינא םירומח
 תווהו .תחא השאל ירומח תא יתרכשה תחא םעפ-התיא אדחל ירמח תירגוא ןמז רח
 הלעב %ךל המ :הל יתרמאו-ךיל המ הל תירמאו .ךרדב הכוב התיהו-הטרפסיא ונ היכב
 המ ימחימ אייעב אנאו . אלכב רוסא השאה התוא לש הלעב--שיבח אתתיא איההד
 ידכ ,תשבל רכמתהל התצרש) ותודפל ידכ תושעל המ תוארל הצור ינאו-הינינפמו דבעימ
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 ,ףיל אָה : הל תיִרָמָאו אָחיִמיִמ הל תיִבָהיְו יִרָמְמ תיִנָבְמ .היניִנפמּו דּבְעִמ
 .אָיְנַעְתִמּו אָיְלצִמ ָּתַא ידּכ :היל ןירמא .יִטַחַה אָלְו ךלעב ינפ

 .הָנְַנְו םיִמָשִּג לע לַלּפְתִהַש דָחֶא ריִמְחְּב הֶשַעִמ (ד

 ןנבר ןקלְס .תֶחָנ אָרְטִמו ילצָי ימיא רפְכִד אָריִסָח :ןנברל יִמָחְתַא
 : היל ןורמא היבנְל ןוקפנ .ביִתָי אוה אָרּוטַּב : היָתְיב יִנָּב ןול ןורמא . היִבְנל
 ,ללע יִמ "!ןיִכירּכ ןותא,, :ןול רמָא אָלְו לוכימ בַתָי .ןוביגא אלו - "1 רשיא,
 :היתיב נבל רמאנ לאָט .הֶָלְבמ םורמ הָתְלּוג בהיו ןיסיקָד לבומ רח דב

 יאָנְנ- תַחָנ אָרְסִּו ילצְ אנ ןיאְו ,אָרְִַ וחיו ילציניעְב אָבָה ןנבר ןילא
 .יִלצְ  קופנ תאו אָנַא ,יִתיִא אלא .אוה םימש םש לוליח - אל ןיאו ,ןול אוה
 ןירמא ןנא - אָל ןיאו ,ןיפְנ אָימש ןודבער רֶבּכ :ןול ןיִרמִא ןנַא ,ארטמ תַחָנ ןיֶא
 , ןובגל תַחְנ .ארטמ תַחְּ ןולצְו ןּוקלסו .אָינעתמו אָילצמ יידּכ ןנא תיל :ןול
 תוחיו ילצת יִעָּב :היִל ןירמָא ?ןיד אָמּוי אָכָהְל ןנבר ןּפרָמַא הָמְל :ןול רמא
 ןירמא .ןיסינ איימש ןודבעד רבכ + ןיכירצ ןותא יִתּולַצְלּו :ןול רמא .אָרְשִמ

 הל תיבהיו ירמח תינבזו .(ויתובוח ללגב םירופאה תיבב שובח היהש הלעב תא תודפל
 ךל אה :הל יתרמאו-ךיל אה חל תירמאו .ףסכה תא הל יתחנו ירומח תא יתרכמו-אתימיט
 -אינעתמו אילצמ תא יידכ .יאטחת לאו ךלעב תא ירפ--ייטחת אלו ךילעב יינפ .(ףסכ)

 .!םימשג ודרי ךתוכזבש) הנענ תויהלו ללפתהל התא יואר
 -תחנ ארטמו ילצי ימיא רפכד אריסח .(םולחב) ּואְרֶה םימכחה-ןנברל ימחתיא \ד

 ןול ןורמא . ולצא םימכחה ולע-היבגל ןנבר ןוקלס . רטמ דריו ללפתי ימיא רפכבש ריפחה
 הדשה ינפ לעש) רהה לע בשוי אוהש ,ותיב ינב םהל ורמא-ביתי אוה ארוטב היתייב ינב
 : ול ורמאו וילא ואצי-ןוביגא אלו רשיא היל ןורמא היבגל ןוקפנ . וותכאלמ תא תושעל
 אלו לוכימ ביתי .םהל הנע אלו (הדשב םידבועה תא םיכרבמ ויה וז הכרבב) "| ךליח רשיי,
 םיחרואל רמאל גוהנש ומכ) !ודעפו ואב : םהל רמא אלו לוכאל בשי-ןיכירכ ןותא ןול רמא
 .ןוחא הליבח השע--ןיפיקד לבומ דח דבע .(ריעל הדשה ןמ) גכנשב-ללע ימ .(סומינה םיע

 רמאו לאע .הלעמל הליבחה לע ותרדא תא ןתנו-חלבומ םורמ התלוג בחיו .םיצע לש
 < ילצינ יעב אכה ןנבר ןיליא . (ותשאל) ותיב ינבל רמאו (ותיב לא) אב-היתייב ינבל

 ילצמ אנא ןיאו .רטמ רריש ללפתאש םישקבמ ןאכל (ואבשו םימכחה הלא-ארטמ תוחייו
 םילודג םהש) טהל יאנג הז היהי זא ,דרוי רטמהו ללפתמ ינא םאו-ןול אוה יאננ תחנ ארטמו
 םירכנתש-אוה םימש םש לולח .םשנ דרי אל םאו--אל ןיאו . (ונענ אלו וללפתה םהו ינממ

 .םימש םש ללחתי םימשנ ודרי אל םאו ,םינענו םימשגה לע םיללפתמ םידוהיהש םיעדוי |
 דרוי םא-ארטמ תחנ ןיא . ללפתנו אצנ תאו ינאו יאוב-ילצנו קופינ תאו אנא ,יתייא

 םכל ושע רבכ-ןיסינ איימש ןורבעד רבכ .םהל םירמוא ונא--ןול ןירמא ןנא .םשנ (דרי)
 .םהל םירמוא ונא ,אל םאו-ןול ןירמא ןנא אל ןיאו .(יתלפתל םיכירצ םכניאו) םימשה (ןמ) םיסנ
 ןולצו ןוקלסו .םינענ תויהלו ללפתהל םיאדכ ונא ןיא--איינעתמו איילצמ יידכ ןנא תיל
 . םהילא (דיפחה) ררי-ןובגל תחנ .רטמ דריו וללפתהו (גגה תילע .לע) ולעו--ארטמ תחנו
 ?הזה םויה ןאכל (אובל) םמצע תא םימכחה וחירטה המל-ןיד אמוי אכהל ןנבר ןופרטיא המל
 =ןיכירצ ןותא יתולצלו . רשמ דריש ללפתתש (ונייה) םיצור--ארטימ תוחייו ילצת ייעב .



 3 .תינעה : ימלשורי  דומלת

 : ןול רמא ?ןּוניִתְְגֶא אלו -- "רשיא,, ףל ןיְרְמָא אָרְוטְב הָתיוה דָּב הָמְל :היל
 :היל ןורמא ? יתולועפ ןמ יתער הָעְסַמ הָנְוה המ -- יתולועפב קיסע הנוחה
 הָוְה אָלְּד :ןול רמא +"ןיכירכ ןותא, :ןָל תרמא אָל לּוכיִמְל ּתְבַתַי דכ המלו

 תיתאד דּכ הָמְל :היל ןירמא ? ןיפְנָחְּ ןוכל רּומיִמ אנה הַמ - יִחְלַּפ אלא יִּבג <
 ,תווה הלואש ,יִדיְּד תֶוְה אָלּד : ןול רמא ?הֶלבּומ םורָמ הָתְלּוג :ּתְבַהְי לּועיִמְל
 אָרטְּב ּתַא וה דכ חמלו :היל ןירמא ?הָתָי הָעָוְבְמ העוה המ , הב יִלַיִנ
 ?ןייקנ ןינאָמ חשבל איה - אָרּוט ןמ ליִלָע ּתַא דכו ,ןיִאָצ ןינאַמ השכל ךַתְּתַא
 שנ רב ןּתָי אָלָּד - ןיאצ ןינאמ השבל איה ארוטב וה אָנֶאַּד דכ :ןול רמא
 -יניע ןָּתַנ אלד -- ןייקנ ןינאמ השבל איה ארוט ןמ לילע אָנֶאַד דכו ,ּהָלַט יוניע
 ! אָיְנַטְתְמּו אָיְלַצִמ ףֶא תּואָי :חיל ןירמא .ירָחוא אָתָאְּב

 - : ,ינש קרפ

 ,הָבּושְּת ךותְמ אָלֶא םיִלְּבְקְתִמ הֶלּפְתּו םוצ ןיִא (ה

 וקפנ חהישאי 'רו יִאְליִע רב םוחנת יברו אָּבְבַז רב אכ 'ר .אָמָלְד
 ,ןכ רשפיאו -- י"םִיְּפּכ לֶא ּונָבָבְל אָשִנ, : אדבז רב אב 'ר שרד .אָתיִנְעַתְל
 פכַל ןָעְּבְל יושָנ :"אשג, וחמ אלא 1 היִדָי וג ביִהָיו הבל בָמְנִד שנ רב תיא

 .תמ ,ג סכיִמו

 ךל ונרמא רהה לע תייהשכ המל--'וכו ארוטב התיוה רכ המל ?םיכירצ םתא יתלפתל יכו |
 היהש) יתדובעב קופע יתייהש-יתולועפב קיסע הניוחד . (םולש) ונל תינע אלו יךליח רשיי, <

 יתדובעמ יתעד תא חיפהל יתלכי םולכ-יתולועפ ןמ יתער העסמ הניוה המ .\םוי ריכש
 ."ודעסו ואב, ונל תרמא אל ,לוכאל תבשישכ-'וכו לוכימל תבתי דכ ?(רכש הדעב לבקמ ינאש)
 רומימ הניוה המ .תחא (םחל תסורפ) הסורפ אלא יל התיה אלש-יחלפ אלא יבנ הוה אלד
 התיהש ,יתחוראמ לוכאל םכנימזהלו םכל ףינחהל) ? הפונחב םכל רמוא יתייה המ-ןיפנחב ןוכל
 :תננוכתהשכו תאבשכ המל-הלבומ םורמ התלונ תבהי לועימל תיתאד דכ המל .ורתויב הלד

 תא םימשה ,םילבסה ךרדכ אלש) ? הלעמל הליבחה לע ךתרדא תא תתנ (ריעה לא תכלל) תולעל
 .ילש התיה אלש-ידיד תווה אלר . (תרדאה יבג לע םאשמ תא םיאשונו םפתכ לע תרדאה
 הניוה המ .הב ללפתהל ידכ ,(היתלאש ינא) הלואש התיה איה-הב ילצינד תווה הלואש

 .רהה לע תייה התאשכ--ארוטב תא יוה דכ ?התוא עורקל יתלכי םולכ-התי העזבמ
 -ארוט ןמ לילע תא דכו .םיאוצ םידגב השובל ךתשא התיה-ןיאצ ןינאמ השבל ךתתיא
 אנאד דכ . םייקנ םידגב השובל התיה-ןייקנ ןינאמ השבל איה .רהה ןמ תאב התאשכו
 ויניע םדא םוש ןתי אלש ידכ-הלע.יוניע שנ רב ןתי אלד .רהה לע יתייה ינאשכ-ארוטב יוח
 -ירחוא אתיאב יניע ןתינ אלר  .רהח ןמ יתאב ינאשכו-ארוט ןמ לילע אנאד דכו .הב
 ללפתהל התא יאדכ-אינעתמו אילצמ תא תואי .תרחא השאב יניע תא ןתא אלש ידכ
 . הנענ תויחלו

 .שרד-שרד . תינעתל ואצי--אתינעתל וקפנ .אבא 'ר--אב 'ר ..רופס ,השעמ-אמלד (ה
 םדא שי יכו--הידי וג ביהיו היביל ביפנד שנ רב תיא ?ןכ תושעל רשפא יכו-ןכ רשפאו

 פל ןנובתהל ונבל תא םישנ--ןנידי ףכל ןניבל יושנ ?ודי ךותל ותוא ןתונו ובל תא חקולה ל
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 ,םדא לש ודיב ץרשה היהי םא ךכ .םימשב לא לא ךכ רחאו - ןָנִדָ
 וכילשה ,תימלוע חרהט ול ןיא - תישארב ימב וא חוליש ימב לבוט וליפא
 . רוחט דימ --ודימ

 הלפת : ןה ולאו ,השק הריח תא ןילטבמ םירבד 'ג : רָועְל 'ר רמא
 םֶהיִלְע יִמָש אָרְקִנ רָשֶא יִמע .ּושָנָּכַיַ,: דחא קוספב ןתשלשו ,הבושתו הקדצו
 יִנָא, :רַמָא ָּתַאְר הָמָּכ ,הקרצ וז -- י"ינָפ ושלב - וז = 2

 ,י'םַצְרַא תֶא אָּפְרֶאְו םֶתאָטַחְל הָלְָ םימשח ןמ עמ שא ינאי זמ ביתכ המ
 ?ושע המ .הונינ ישנא ושע תּוָמַר לש הבושת : שיקל ןב ןועמש 'ר רמא

 ,ץוחבמ םהיתומיאו םינפבמ םילגע ודימעה :אתופלח ןב שיר םשב הנוח 'ר
 = ןמ יִעָג ןיליאו אבה ןמ יִעָג ןילֶא ןווקנ ,ץוחבמ םהיתומיאו םינפבמ םיִחָיָ
 אוה אדה ,ןוהילע ןיִמָחְרְמ של = ןנִלָע םחְרְתִמ תיל ןיא :ןירמא .אכה
 .*"רקב יִרְדָע וכבְנ ,הַמַהְּב הָחְנָאָג המ, : ביתכד

 ןּונח יִּכ 0% 'ח לֶא .ּובּוש) םֶכיִדְנִּב לְַו טֶכָבַבְל .ועְרְקְש :ביתב
 ןיא -- הבושתב םכבבל םתערק םא :יול ןב עשוהי 'ר רמא ,+"אּוה םּוחְרְ
 ,םכיהלא 'ה לע אלא ,םכיתונב לע אלו םכינב לע אל םכידגב ןיערוק םתא
 . י"הָעְרָה לַע םֶחנְו דָסֶח בכְו םיפא ךְרֶא , אוה םּוחְבְו ןונח יִּכ, ? המל

 . םיפא ָךְרֶא 0

 אלא .ןאכ ביתכ | ןיא '"ףא ךרא,, :ןתנוי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר
 .םיעשרה םע וחור ךיראמו םיקידצה םע וחור ךיראמ -- "םיפא ךרא,,

 ביתכ ןיא "ףא ךרא, :ןנחוי 'ר םשב אייח 'ר יב םוחנת 'ר .אחא 'ר
 -- תובגל ליחתה ,הבגי אלש דע וחור ךיראמ - "םיפא ךרא,, אלא .ןאכ
 . הבוגו וחור ךיראמ

 .סטפ .גי ,5 סעל .תי ,5 ללוי6 .סש5 | .ךי ןז .כ "טד  ,וט  ,ת סינסת8 ,סעפ ,די | .כ סימיס וכבד

 < ללפתנ תורבעה ןמ ונמצע תא הקננש רחאל קרו-ךכ רחאו .(סמחו לזנמ היקנ איה םא) ונדי
 .םימשה יהלאל

 רומח"ינב--םיחייס .ומהוריש ידכ םתבושתב תואמר ושעש--תוימר לש הבושת
 םיחייסהו םילנעה) הלא ויהו-אכה ןמ ייעג ןיליאו אכה ןמ ייעג .ןיליא ןווחו .סוסרונב וא
 ..([היתודלו תא קינהל וצרש) ןאכמ םיעוג (םהיתומא) הלאו ,ןאכמ (םיקעוצ) םיעוג (קניל םישקבמה
 ןניל . ונילע םחרמ \ה"בקה) וניא סא--ןנילע םחרתמ תיל ןיא - 8 םירמוא ויהו --ןירמא
 . םהילע םימהרמ ונא ןיא-ןוהילע ןימחרמ

 --םכיהלא 'ה לע אלא  .העירקב בייחח לבאה ךרדכ--םכידנב ןיערוק םתא ןיא
 .ער לכ סכל הנואי אל זאו םכיהלא 'הב קר חוטבל םכילע

 .חור ךראב םהל גאודו םחרט תא לבוסו אשונ--םיקידצה םע וחור ךיראמ וו
 --הבני אלש דע .ץק תע דע םהיתונוע תא לבופו אשונ--םיעשרה םע וחור ךיראמו
 ורזח אלו םיעשרל ךיראהשכ--הבונו וחור ךיראמ |. םהיתונע דעב םהמ ערפנ אוה םרט
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 ינש ול ויהש ךלמל .זיִגְר קיחב ?"םיפא ךרא, והמ :יול 'ר רמא
 הנידמה ינב וישכע ,הנידמב ימע ןה םירד םא : ךלמה רמא ,םישק תונויגל
 םאש ,הקוחר ךרדל ןחלשמ ינירה אלא .ןתוא ןידמוע ןהו - יתוא ןיסיעכמ
 םיסייפמ הנידמה ינב -- םהירחא חלשמ ינאש דע ,הנידמה ינב יתוא וסיעכה
 ,ןה הלבח יכאלמ -- המחו ףא : ה"'בקה רמא ךכ .ןפויפ לבקמ ינאו יתוא
 ינאש דע ,לארשי יתוא ןיסיעכמ םאש .הקוחר יה ןחלשמ ינא ירה
 אדה ,םתבושת - ינאו הבושת ןישוע לארשי - א במ ןלצא חלשמ

 : ביתכד .אוה אדה .ןהינפב "לענש אלא רוע אלו :קחצ 'ר רמא .י"ץֶרָאַה
 יומחר--דרמ וד דע ,חַתָּפ וד דע -- ,י"ומעז יִלָּכ תֶא אָצּויַנ ורצוא תֶא'ה חַתַפ,
 + ןימירק

 . בָאְב העְשְתְּב הָלֶאְגה לע הָלְפִת ז

 ךירצ באב 'טב דיחי :ןיִרּופְצְר הָּבּוה הנוח 'ר םשב קחצי רב אחא 'ר
 םיברה ךימחרב ,וניהלא 'ה ,םחר, ? רמוא והמו .עֶרָואָמַה ןיִעָמ  ריכוהל
 ןויצ לעו ,ךריע םילשורי לעו ,ךמע לארשי לעו ונילע םינמאנה ךידסחבו
 ,םירז דיב הנותנה ,הממושה ,הפורהה ,הלבאה ריעה לעו ,ךדובכ ןכשמ
 לארשיל יכ ,םיליספ ידבוע הוללחיו ,תונויגל ָהּועְלַבִיַו ,םיצירע ףכב הפומרה
 .התברחה שאב יכ ,התשרוה השורי ןורושי 'ערזלו ,הלחנל הבחאב התתנ ךמע
 ביִבָס שֶא תַמוח 'ה םֶאְנ ּהָל הָיָה יִנָאַו :רומאכ ,התונבל דיתע התא שאבו
 .י'הָבּותְב הָיהָא רבָבְלּ

 .ּוניִבֶא םָהְרְבִא תלָפֶת (ח

 ןובר, :היבקח ינפל םהרבא רמא :ןנחוי 'ר םשב אבא יִביִּב יבר
 ,ינב קחצי תא תולעהל יל תרמאש העשבש ,ךינפל עודיו יולג ,םימלועה
 ל ארק קָחְצִיב יִב. יל תרמא לומתא : ךינפל רמולו בישהל המ יל היה
 ,ןכ יתישע אל ,םולשו םח ּוי'הֶלעָל םָש ּוהלְעַהְ רמוא תא וישכעו ,+עְרָ
 , יהלא 'ח ,ךינפלמ ןוצר יהי ןכ .ךנוצר יתישעו יִרְצַי תא יתשבכ אלא
 דָמַלְי ימ םהל ןיאו ,הרצ ידיל םיסנכנ יִנָּב קחצי לש וינב ויהיש העשבש

 43 ,ככ סספ ,כי | ,םכ תיקסלכ4 .ע | ,5 סירכ!3 .סכ ,כ סימליפ | .ס ,גי סיעכ1

 לש תועמשמה יהוזו .הרצ ךותמ ובושי ןפ ,טעמ טעמ םזמ הבונו וחור תא ךיראמ אוה ,הבושתב

 .'הָנָשִמ סעכ) םָיִפִא תכראה

 .םרסיל םהילע ודמעי םה--ןתוא ןידמוע ןהו . זגורה תא קיחרמ | אוהש--זיגר קיחר

 -ורצוא תא 'ה חתפ .םינותנ הטחהו ףאה םשש ,רצואה ירעש תא רנכש--]הינפב לענש
 יאוהש דע-דרט וד דע .רצואה תא חתופ אוהש דע-חתפ וד דע .רוגפ היה רצואהש עמשמ

 .(לארשי לע םיררועתמ) םיברקתמ וימחר-ןיבירק יומחר .הזב דורט

 < (הונקמה הלואגה לעו ןברוחה לע) תורוקה ירבדמ-ערואמה ןיעמ .לודגה--הבור (ז
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 רכמ ָּתַא - י'הֶאְרִי 'ה, !אירוגינפ םהילע דמלמ אָהְּת ּתַא -- אָיְוגיִנְס םהילע
 ? היִרָתַּב ביִתָּכ המ '! םימחר םהילע אלמתמו םהיבא קחצי לש ותדיקע םהל
 הדוי ר"א ?רחא והמ .י'וגו "רַחַא ליַא .הָּנַהְו אָריִנ ויִניִע תֶא םֶהָרְבַא אשי
 --תורצב ףָּבַתְסַהְלּו תונועב ותַאְל ךינב ןידיתע תורודה לכ רחא : ןומיס 'ר יב
 ףֶלָהְו עקְתָי רַפושְּב םיִהלֶא 'הנ. :רמאנש ,הזה ליא לש וינרקב לאגהל ןפוסו
 ."ַמיִמ תורעְסְּב

 .לָאְרַשָּי תּודיִתַע (ט

 האור םהרבא היה םויה ותוא לכ :קחצי רב הנניח 'ר םשב אנוח יבר
 זחאנ ,אצויו רותינו הז שרוחב זחאנ ,אצויו רּותַ הז ןליאב זחאנ ליאה תא
 םיזחאנ ךינב םידיתע ךכ ,םהרבא :ה"בקה ול רמא .אצויו- רותינו הז ךבסב
 רמא .םודאל ןוימו ,ןויל ידממ ,ידמל לבבמ ,תויכלמב ןיכבתסמו תונועב
 לש וינרקב לנהל ןפוסו :ול רמא ?םלועל ןכ חיהי ,םימלועה ןובר :וינפל
 ."ןמית תורעסב ךלהו עקתי רפושב םיהלא יהו. -- הזה ליא

 .םָיַרַצְמ יִאַצַיי לש תותכ עַּבְרִא (י

 תחאו "!םיל לופנ, :תרמוא תחא .םיה לע וניתובא ושענ םיִּתַּכ עברא
 תחאו "! המחלמ ןהמע השענ, :תרמוא תחאו "! םירצמל רוזח  :תרמוא
 ובְציִתַה, :השמ ןהל רמא -- "םיל לופנ, :הרמאש וז "! ןדגנכ חַּוצְנ. : תרמוא
 :השמ ןהל רמא -- "םירצמל רוזחנ, :  הרמאש זז :+'ןגו "ה תעּושי תֶא וארו
 0 וזו :י'וגו "םֶתואְרְל ּופיסות אל םויה םִיְרְצְמ תֶא םֶתיִאְר רָשָא יב
 : הרמאש וז :""םָכְל םַתְלִי 'ה, :השמ ןהל רמא - "המחלמ ןהמע השענ,
 .?"ןושיִרַחַּת םֶּתִאְ :השמ םהל רמא --'ןדגנכ חווצנ,

 . לֶאְרְשִיְב ומש ףִּתש אה ךורָּב שודקה (י

 . לארשיב לודגה ומש ה"בקח ףַתִש :יאַני 'ר םשב שיקל ןב ןועמש 'ר
 תומכ החינמ ינא םא : ךלמה רמא . הנטק אָיִרטְיִמְלִּפ לש חתפמ ול היהש ךלמל
 -- הדבא םאש ,תלשלש הל השוע ינירה אלא  ,איה הָרָבִא - איהש
 לארשי תא ינא חינמ םא : היבקה רמא ךכ .הילע תחכומ אחת תלשלשה
 לודגה ימש ףתשמ ינא ירה אלא ,תומואה ןיב םה ןיעלבנ - םהש תומב
 ונילע ובס ץֶרָאָה יִבָשּוי לכו ינענְה ּועָמשִי ?אמעמ המ .םייח ןהו םהב
 - ?ונב ףתושמ אוהש ;ילודנה ךמשְל הָשעמ המו ץֶרָאָה ןמ ּוָמש תֶא ּותיִרְכַהְ
 . ָּתְרכְדאְד אּוהַה " ףל םק -- י'ךְל םוק :עֶשּוהְי לֶא 'ה רֶמאְַַ :דימ

 .' סע סלפ .ט עסוסופ .סכ7 .די סם .ספ5 .ספמ .גי הי תומס4 .לי ,ע סירכ19 .גו .ןסמ סק3 .די ,סמ סקו

 = אל אלה-רחא והמ ?הז רחא בותכ המ-הירתב ביתכ המ .תוכז דומל--אירוגינס (ח
 . ודבלמ רחא ליא םש היה

 %הלונב םידרונ ינב ויהי םלועלה-םלועל ןכ היהי .ךבסה ןמ ומצע תא ריתמו-רותינו (ט
 .םיהלאל הלפתב םדגנכ קעצנ-ןדגנכ חווצנ

 תרמאו תרכזהש המ העושיל ךל היה-תרכדאד אוהה ךל םק .אה--אירטנמלפ (אי
 . "לודנה ךמשל השעת המ.
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 . רונקג םוי (בי

 . לשמ ןוטלש % רונקנ םוי והמ .רונְקִנ םוי - ּהיִּב רָשָע תָלִּת םוי
 יבושב. :רמאו .ץאינו ףדיגו ףריחו םילשורי תא האר ,אירדנסכלאל רבוע ןוי <

 .גרוה היהו ,יינומשח תיב לשמ דחא וילא אציו "! הזה לדגמה תא ץותֶא ,םולשב
 תא עמק ,ולש ןינורקל עיגהש ןְְבְו .ולש ןיִנורקל עיגהש דע ,ויתולייחב
 דדיהו המשאב רבידש הפה, :ןֶטַמְלַמ בתכו ,ץעב ןֶבָחְתּו ושאר תא ךתחו ודי
 . םילשורי דגנ םוטְנוקְּב ןָיְלְתּו "!הואגב ּהָמָשִפָש

 .ישילש קרפ
 ? םידרוי םיִמשְנַה יִמ תּוכְזָּב סי

 ןידרוי םימשגהש םימעפ :רזעל 'ר םשב אפפ ובלח 'ר ,היכרב 'ר
 +דחא קוספב ןתשלשו .דחא הדש תוכוב ,דחא בשע תוכזב ,דחא םדא תוכזב
 +םישנאל אל לבא --"שיאל.- "הֶדשַּב בָשַע שיִאל םהָל תי םֶשָּג רַטְמּ
 . תודשב - לבא-"הדשב, :םיבשעל אל לבא --"בשעל,

 ? םיִדְרוי םיִמָשָּנַה הַמ תּוכְְּב (די

 תוכזב ,רטחה תוכזב ,ץראה תוכזב :ןידרוי םימשגה םירבד 'ג תוכוב
 .והֶאצִמְי דָסַחְל םִא - םִַא טֶבָשְל םִא. :דחא קוספב ןתשלשו .ןירופיה

 אָתיְנְעַה עשוהי 'ר רבע . ארטמ תחְ ול אָתיִנַּ רַבָעִמ ןּוכַרְצ ןמו דח

 ארטימ תיָחִמ יול ןב עשוהי 'ד :ןיִרָמִא יאְרּופצ ןווהנ .ארטימ תַחְנ-אָמורְדְב

 חַלֶש . תּונָינִת ןמו דבעימ ןוכְרְצ . יִאְרְופְצ ןמ אָיִמ רצָע הנינח 'רו יִאְמורדל

 .גי 4 כויסב 5 ,י סילכו1

 . הנחמה תולגעל-ןינורקל .(רדאב) וב רשע השלשה םויה--היב רשע תלת םוי (בי
 .ץע טומ לע םתוא חלתו-פוטנוקב ןיילתו

 :תוכזב .ויחאל שיא םדא ינב םישועש-דפחה תוכזב .לארשי ץרא--/ראה תוכוב \די
 םימשגה לע רבדמ הזה קוספה--'וכו טבשל םא | . הענכההו הלפתה , תינעתה--ןירוסיה

 .םירופי ונייה-"טבשל םא,ו

 עובקל וכרצנ תחא םעפ--ארטימ תחנ אלו אתינעת דבעימ ןוכרצ ןמז דח (וט
 .רטמ דריו--ארטמ תחנו .םורדב-אמורדב .השע-דבע .רטמ דרי אלו (רטמ דריש) תינעת =

 רטמ דירומ-ייאמורדל ארטימ תיחמ .םירמוא ירופצ ריע ישנא ויהו--ןירמא ייארופצ ןווהו
 ורופצ ישנאמ (םימשנ) םימ רצוע-ייארופצ ןמ אימ רצע .(םהילע ןינמ אוהש) םורדה יבשויל

 וכרצנ--תונינת ןמז דבעימ ןוכרצ .(םימשגה תא םהל בכעמו הבוח םהילע דמלמ אוהש)
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 ז תונטְתָהְל ןִמַע קופמ יִרָמ חַנָשִמ :היל רַמָא .יול ןב עשוהי 'רל יִתָיַאְ
 יבר אל :ןוחימוק רמָאו לאָע .ארטימ תַחְנ אָלְו אָתיִנעַתְל ןוהיִרת ןוקפנ
 ,ייארופיצ ןמ ארטימ רצע הנינח 'ר אלו ייאמורדל ארטימ תיַָחַמ יול ןב עשוהי
 ייארופיצו ,ןיִעְנַּכְתִמּו -- אָתְיְרואְד הָלִמ ןיעמשו ךיִּכַב ןוהְּבְל ייאמורד אלא
 יזניע הָלִת ,ליִלָע ימ .ןיעָנַּכְתִמ אָלְו - אתיירואד הלמ ןיעמשו יִשק ןוהביל
 ּהיִמְרְג לע רדנו ארטימ תַחְנ דימ ןיִבָה ןודּפ דע :רמא .ףיש אָריוא אָמַחַ
 ? היָבוח יב אָלְד אָבּוח יִרָמְל רּומיִמ אנא המ : רמא .ןָבּוּת ןכ דבעימל אָלְד

 . לָּגַטְמַה ינוח תַנָש זט

 ףימְמ הוה לגעמה ינוחד ּהיִרּב רב לָגַטְמַה ינוח ןיִדָה :אָוריִג ןֶדּוי 'ר רמא
 לאָע ,אָרְמְמ תַחְנ ןָמַמ וד דע .ילַעָפ יִּבגְל אְרּוטל קפָנ .אָשְדִקּומ תיב ןּבְרִמְל
 דע ,ןינָש ןיעבוש היִתְנְשְּב עיקש דבענ .היל ךמדו םֶנ ,ביִתָי ןמ .אָתְרְעַמְל חיל
 .ּהיִתָנש ןמ רַעְּמַא ןיִנָש ןיעְבּוש ףוסל . תּוָיְנִת ןמָז יִנָּבְתַאְו אשדקומ תיב ברח

 ,ןיתז אָיִבש - ןימרּפ תומד יש :ףלסמ אָמְלַע אָמָחו אָתְרָעְמ ןמ היל קפנ
 אלק המ :ןול רמא ,אָתְניִרְמְַל היל לַאְש .ּוערז אדיבע -- ןיִתּד תווהד יוז
 ןירמָא .אל :ןול רמא ?אמלעב אלק המ עַדָי תַא תיִלָו :היִל ןורמא ?אָמְלַעְב

 .ול רמא-היל רמא .איבהו (הנינח 'ר) חלש-יתייאו חלש .הינש םעפ (תינעת) תושעל
 ןוחירת ןוקפנ ? תינעת תושעל ונמע תאצל ינודא תואיה-תונעתהל ןמיע קופימ ירמ חנשימ
 --ןוחימוק רמאו לאע .רטמ דרי אלו תינעתל םהינש ואצי--ארטמ תחנ אלו אתינעתל
 ייאמורד . םורדח ישנאל רטמ דירומ--ייאמורדל ארטימ תיחמ  .םהינפל רמאו (הנינח 'ר) סנכנ

 רבד םיעמושו--ןיענכתמו אתיירואד חלמ ןיעמשו .ךר םורדה ישנא בל--ךיכר ןוחבל
 אשנ-ףייש אריוא אמחו יוניע הלת .ותיב לא הנינח 'ר ךלהשכ-לילע ימ  .םיענכנו הרות
 םידרוי םימשג ןיא ןיידע) ?אוה ןכ ןיידע יכו-ןיכה ןודכ דע .ךז ריואה הנהו הארו ויניע תא

 דבעימל אלד .ומצע לע הנינח 'ר רדנו-הימרג לע רדנו . דרי--תחנ .(!ונינעתהש רחאל ףא

 המ .(םיאכז םניאש הלא לע הקזחב םימחר שקבל) תרחא םעפ ןכ תושעל אלש-ןבות ןב
 ?ובוח תא הבגי אלש בוחה לעבל רמאל יל המ-היבוח יבגי אלד אבוח ירמל רומימ אנא
 .(! שנעה דעב בכעל ינא יאשרה-םיאטוחה תא שונעל הצור היבקה םאג

1 

 | < חוה .ונב ןב-חירב רב .והנשמב רכזנה הז לנעמה ינוח--לגעמה ינוח ןידה (זט

 --יילעפ יבנל ארוטל קפנ . שדקמה תיב ןברחל ךומס היה-אשדקומ תיב ןברחל ךימס

 .רשמ דרי םש (ההוש) ונדועב-ארטמ תחנ ןמת וד דע .םילעופה לצא רהה לא אצי

 -תיל ךמדו םנ ביתי ןמ .(םשנה ןמ רתפהל) הרעמה ךות לא סנכנ--אתרעמל היל לאע

 םיעבש ותנשב עוקש היהו-ןינש ןיעבוש היתנישב עיקש רבעו .ןשייו םדרנ (םשי בשישכ
 < הנבנו שדקמה תיב ברחש דע-תוניינת ןמז ינבתיאו אשרדקומ תיב ברחד דע .הנש

 .ותנשמ ץיקה הנש םיעבש ףוסל-היתניש ןמ רעתיא ןינש ןיעבוש ףוסל . תינשה םעפב
 ייווז .הנתשנ םלועהש הארו הרעמה ןמ ול אצי-ףלחמ אמלע אמחו אתרעמ ןמ היל קפנ
 ייווז . םיתיז החימצה ,םימרכ העוטנ התיהש ,(םוקמה) הנפה-ןיתייז אדיבע ןימרכ תווהד
 --אתנידמל היל לאש .ערז החימצה ,םיתיז העוטנ התיהש ,הנפה-וערז אדיבע ןיתייז תווהד
 . .%םלועב (תושרח המ) לוק המ : םהל רמא-אמלעב אלק המ ןול רמא .הנידמה ינבל לאש

 בי
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 . הָוְחַא רב אָּכַא לֶש וויִתוקְדַצ זי

 דב ..הָיִנאָסְמ חלש הוה וְרְמִמ תחי יִעָּב הָוְה דָּכ הָנְחַא רב אָדַא בר
 ןמ דַח במ בר הָוהו זֶמּת ןיוה אָּתְלּפמ .ףימ אָמְלַע הֶוְה ןוהיִרֶּת חלש הַָה
 הָוְה ,אָסִיּב ןמ קפָנ הוה ןימו . אָמיּב ןינפמ ןווהד דע אָמיִבְּב היִריִמְלמ
 ורמאו םימכח וחלש .הָוָה הָיָתַא רב אדא בר :ןיִרָמְאִד תיאו .עַבְר אָחְיב
 תיבל םדא ינמדק אל ימימ :ןחל רמא ? ךדיב שי םיבומ םישעמ המ זול
 תומא עברא יתכלה אלו ,יל יתאציו תסנכה תיבב םדא יתחנה אלו תסנכה
 יתנשיו יִּתְעַצַה אלו ,ףנוטמ םוקמב הרות ירבד יתרכוה אלו ,הרות אלב
 יתחמש אלו ,ירבחל םָש יִתיִנכ אלו ,םירבחה ןיב יתדעצ אלו ,עבק תניש
 לצא קושב יתכלה אלו ,יתטמ לע ירבח תללק תאב אלו ,ירבח תַלקתַב
 : רמאנש המ  םייקל ,יתיב ךותב יתדפקה אל ימימ ,יל בייח .אוהש ימ
 . ?"יַתיַּב בֶרְְּב יִבָבְלםֶתְּב ךְלַהָתֶא

 כ ,ק סכ5 | .6 ,וקק סינסת1
 שש

 הוהד ןנעמש % חתא ימ-תא ןאמ ? םלועב השדח המ עדוי ךניא יכו : ול ורמא-'וכו היל ןורמא

 ויזמ) הריאמ התיה ,הרזעל סנכנ היחשכש (לגעמה ינוח לע ונעמש-הרהנמ איהו חרזעל לילע
 ארקו . (וויזמג הריאה איהו הרזעל (ינוח) סנכנ-תרהנאו לאע .(וילע היורש התיהש הניכשה

 .ומצע לע (ינוח) ארקו--הימרנ לע

 היה ,רטמ דריש הצור היהשכ-הינאסמ חלש הוה ארטמ תוחיי יעב הוה דכ אזו
 היהשכ-ףייט אמלע הוה ןוהירת חלש הוה דכ  .(הנחתו יונע תואלג ולענ תא ץלוח
 תיב-ןמת ןייוה אתלפמ .םימשנה ףטַשב עבוט םלועה היה ווילענ יתש) ןהיתש ץלוח
 רחא תא בר בישוחו-אתיבב הידימלת ןמ דח בתימ בר הוחו :םש היה לופנל טמה
 ןמ קפנ חוהד ןויכו .תיבח תא םינפמ ויהש דע-אתיב ןינפמ ןווהד דע . תיבב וידימלתמ
 אדא בר ןירמאד תיאו .תיבה לפנ תיבה ןמ (דימלתה; אציש ןויכו-עבר אתייב חוה אתייב

 יתעצה אל-יתעצה אלו .הוחא רב אדא בר היה הזה דימלתהש םירמוא שיו-הוה הוחא רב

 .הרותב קוסעלו דימ םוקל ידכ ,יארע תנש דימת ןשי חיה יכ) עבק תנש ןושיל ידכ יתשמ תא
 ,םהיניב דעוצהו עקרקה לע םיבשוי םידימלתה ויח שרדמה תיבב-םירבחה ןיב יתדעצ אלו |

 יתינכ אל-םש יתינכ אלו .םהישאר לע עסופ אוה ולאכ הארנ היה ,ובשומ םוקמל עיגהל ידכ

 תויהל אלש ידכ--יל בייח חיחש ימ לצא .לושכמב-תלקתב .ומשל ופוסוהש יונכב ירבחל
 םניאש םירבדה לע דיפקמ יתייה אל-יתדפקה אל .יבוח תא וב השונ ינא ולאכ ויניעב

 : יחור יפל
/ 

2 .. 
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 .יעיבר קרפ
 , . תוחולה רובש (חי

 םיחפט השש .ןכרוא ויה תוחולה :ןתנוי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר
 חַוָר םייחפטו ,םייחפטב ה"בקהו םִיַחָפְטְּב שופת השמ היהו ,השלש ןבחרו
 9 ודימ ןפטוחל ה"בקה שקיב ,השעמ ותוא לארשי ושעש ןויכ . עצמאב
 רמואו ףוסב וחבשמ בותכהש אוה .ונממ ןּפַמַחַו השמ לש ודי הרבגו , השמ
 | .יִאָנִמ חילע תרבְנד אָדְי לע אָמָלָש אי - "הקזחה דוח לכְלו

 היהו - חורפל ןישקבמ ויה תוחולה :יייבא רב הסוי יבר םשב ןנחוי 'ר "ד
 . "תוחולה יִנָשְּב שפתֶאְי : ביתכד ,ןשפות השמ

 :חדוחי יבר םשב הרזע 'ר .חרפ ומצע בתכה : הימחנ ה םשב ינת

 ןויכ .ןלבוס היה בתכהו הָאְס םיעברא יואָשמ ויה  תוחולה :ןומיס יבר יִּב
 . ורבתשנו ולפנו השמ לש וידי לע ודבכ - בתכה חרפש

 . רֶתיִּב ןַּבְרֶח טי

 . ַחישַמה אָבְכּוּכ רב 1

 לוק לוקה, שרוד הייח 'ר :(ךורב) יאעלא 'ר ןב הדוהי 'ר רמא ,יִנָת
 ,רַתיִבְּב ושע ידי ול ושעש הממ חַוָצ בקעי לש ולוק --ושַע יִדָי םָידָיהְו בקע

 =-+'בקעימ בָכּכ ךַרָּב, שרוד היה יִּבְב אביקע : יחי ןב ןועמש 'ר ינת
 . בקעימ אָבְזּכ ךרד

 אָכְלַמ אוה ןיד : רַמָא הָוה ,הָבְוּכ רב יִמָח הוה דפ .אביקע 'ר
 = ךייחלב םיבשע ולע > 'אביקע : אָחְרוּת ןב ןנחוי 'ר היל רמא !אָחיִשְמ
 ! אבי אל דוד ןב ןיידעו

 . אָבְכּוּפ רַּב תורּובָג 11

 ..אוביר ףלא םינומש רָתיִבְּב גרוה רסיק סונירדַא לוק + ןנחוי 'ר רמא
 ילכו ,רָתיִּב תא ןיפיקמ ויה תונָרְק יעקות לש גז ףלא םינומש :ןנחוי ר'א
 . :םיתאמ ול היחו הָבְזּכ ןב םש היהו .תולייח המכ לע הנוממ היה דחאו דחא

 .זו ,דכ רכדמכ4 .בכ וכ סיםסרב3 .זי ,ט ספ .כ* ,ד) סירכדצ

 םהל ןתנתש דוע םייואר ויה אלש-ודימ ןפטוחל .לגעה השעמ תא-השעמ ותוא (חי
 היה .ינממ הרבגש דיל םולש יהי-יאנימ הילע תרבגד אדי לע אמלש איי  .הרותה

 .ףוגה תא תלבוסו תאשונה שפנכ ,םאשונ-ןלבוס
 היחשכ--ימה הוה רכ .המש לע ארקנו אבזוכ ריעה .דילי היהש ,אבכוכ רב-אבזוכ (טי

 .חישמה ךלמה והז :רמוא היה-אחישמ אכלמ אוה ןיד רמא הוה .אבזוכ רב תא האור
 . (ץקח קוחר דוע יכ) דוע אובי אל חישמו רבקב הלבת-'וכו םיבשע ולעי\

- 
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 :לארשי תא השוע התא יתמיא דע :ול ורמאו םימכח לש .עבצא יפיטמ ףלא

 וניאש ימ לכ :ול ורמא ?ןקדובל רשפיא איה יכו :ןהל רמא ?ןימומ ילעב
 ויה .ךלש אָיְטְרַסֶאְּב בתכנ היהי אל -- ןונבל ןמ זרא רקועו ופוס לע בכור
 :רַמָא הָיָה אָבְרְקל קָפָנ הָוהַּד דכְו .ךכ ףלא םיתאמו ךכ ףלא םיתאמ ול
 אָצָת "אלו ונְתִחַד םיִהְלֶא הָתַא אלה,--ףוִסכַת אלו דועסת אל , אמל הינּבְר
 ."ּניַתְואְבְצְּב םיִהלֶא

 0 . רָתיִּב ןַּבְרֶח וג

 רזעלא 'ר הָָהְו .רתיב לע ףיקמ םועירדא השע הצחמו םינש שלש
 .םימלועה ןובר, :רמואו םוי לכב ללפתמו רפאה לעו קשה לע בשיי יִעָדּומַה

 רַמָא ,חיִל לַזיִמ םונירדא אָטְּב "!םויה ןידב בשת לא ,םויה ןידב בשת לא |
 .אָתְניִדְמ ּךְל םילשמּו דָּבַעְמ הָמ יִמָמ אנד ,ְףֶל ליזיַת אָל :יתוכ דח היל
 | .יִלַצַמ םיִאק יעדומה רזעלא יבר חַּכְשַאְו לאָע .אָתְנִרִמַד אָביִּב ןִמ היל לאָע
 ןב :יִּבְג הינותיאו אָתְניִדְמ יִנָּב היִנומח .היִנדוא ּוָּב היל שיָחְל הישפַנ רבע
 : היל רַמַא .ּחָביִבַתְל יִעְפשִמ | אָבְס ןֶהָה ןעמח + היל ןורמא  אָבְווּכ
 למק אָכְלַמ = ףל רַמָא אנא :היל .רמא ךל רַמָא .הָמו היל תְרַמַא המ
 אֶל יתי לטק אכלמ - 5 בַמ ,יִתָי למק תא - ךל רמָא אָנַא אָל יאְו ,יל

 .כי ,ס ו

 הצרש ימ לכ לש וחור ץמא תא ןחוב אבכוכ רב היהש ,עבצא יצוצק--עבצא יפיטמ

 .םה בל יצימא פא--ןקדובל .וינשב ועבצא תא ץצקל ול הוצש הזב וליח ישנא ןיב תונמהל

 לע וקדבנש-ךכ ףלא םיתאמו . עבצא יצוצק-ךכ ףלא םיתאמ .אבצה ליחב-איטרסיאב
 . רמוא היה-רמא הוה .המחלמל אצוי היהשכו--אברקל קפנ הוהד דכו .זרא תריקע ידי
 ונתוא תיחשת לאו ונרזעת לא--ףיסכת אלו דועפת אל .םלוע לש ונובר-אמלעד הינוביר
 אעב .היהו-הוהו .רוצמ ,לנעמ--ףיקמ = . (ונתמחלמ תא םחלהל ונמצעב ונל ןת אלא)

 היל רמא .(השבכל לכי אלש "ריעה ןמ תולעל) ול תכלל סוניירדא הצר-היל לזימ םוניירדא

 םילשמו רבעימ המ ימח אנא .ךלת לא--ךל ליזית אל .דחא יתוכ ול המא-ייתוכ רח
 לאע .(ריעה הנידמה תא ךדיל ריגפהל ידכ תושעל המ (הארא) האור ינאש--אתנידמ ךל

 לא (ריעה ןמ תכשמנה ,םיכפושה תלעת) ביבה ,ךרר טיתוכה) סנכנ--אתנידמד אביב ןמ היל
 דמוע אוהשכ יעדוטה רזעלא 'ר תא אצמו אב-ילצמ םיאק 'וכו חכשאו לאע |. ריעה ךות

 'רל) ול שחול אוה ולאכ ומצע תא השע--הינדוא וגב היל שיחל הישפנ דבע . ללפתמו
 ריעה ינב והואר--'וכו יבנ הינותיאו אתנידמ ינב הינומח .ונזאב (המ רבד רזעלא

 וניאר-ךביבחל יעתשמ אבס ןהה ןנימח  .ול ורטא-היל ןורמא .אבזוכ ןב לא והואיבהו
 -'וכו היל רמא ..(אבכוכ רב לש ודוד היה יעדומה רזעלא 'ר יכ) ךדוד םע רבד הזה ןקזהש

 םא-יל לטק אכלמ ךל רמא אנא ?אוה ךל רמא המו ול תרמא המ וואבזוכ ןב) ול רמא
 םאו -'נכו אל יאו .יתוא גרוה .(םוניירדע) ךלמה ירה (רבדה תא ךל הלגא םא ,רמאי ךל רמוא ינא
 . התא (ינגרהת) אלו ךלמה ינגרהיש יל בוט--'וכו יל בט .יתוא גרוה התא ירה ךל .רמוא יננוא
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 רזעלא 'ר בג אָחַא . אתנידמ םילשמ אָנַאַּד :יל רַמָא :היל .רמא !ָּתַא
 המ .םולכ אל :היל רמא + איַתּוכ ןיָרָה ךל רמא המ :היל רמא ,יערומה
 תֶאְצִי דימ .היִלָשקְו טָּשָּב דַח היל בַהָי .םולכ אל :היל רמא ?היל ָּתְרַמַא
 ,וניִמְי ןיט לעָו ועורז לע בְֶרָח ,ןאצה יִבע לילָאָה יער יוה, : הרמאו לוק תב
 יעדומה רזעלא יבר תא  תגרה,--ּו"הֶהְכְת .ההָכ וימי ןיִעָו שָביִת שובי ועור
 שובי שיאה ותוא לש ועורז  ךכיפל - םנימי ןיעו .לארשי . לכ לש ןָעור
 ןותא .הבזָּכ ןב גרהנו רתיב הדכלנ דימ "! ההכת ההכ ועמי ןיעו ,שבית
 דח היל רמא 1 ןיִדָה למק ןאמ :ןול רַמָא .םוניירדא יּבַג ּהיִשיִר .ןּויִעָמ
 | ו - יִמַח .ּהיִמּוטְּפ יל יִמַח :היל .רמא ה אָנַא : אייתוכ

 לרה ויחו .י"םֶריִגסַה 'הו םֶרְבַמ םֶרצ "כ אל םָא :יולע ארקו " היל
 םיעלס לָגְלִִמ םדה היהו .ומטוח דע םדב סוסה עקשש דע ,ןיכלוהו םהב
 איהש רמאת םא .לימ תעברא םיב םדה ךלהש דע ,הֶאַס םיעברא יואשמ
 . לימ םיעברא םיה ןמ הקוחר אלהו ? םיל הבורק

 . תוקונִּתַה חָּבְמִמ זז

 שלש ואצמו .תחא ןבא לע ואצמ תוקונית יחומ תואמ שלש :ורמא
 לש עשת : םירמוא שיו ,ןיִאְת עשת עשת לש ןיליפת יצוצק לש תופוק
 . ןיאכ שלש שלש

 ויה .םירפוס יתב תואמ שמח :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ,ינת
 םא : םירמוא ויהו .תוקונית תואמ שמחמ תוחפ ןיא םהבש ןטקהו ,רתיבב
 תא םירקנמו ןהילע ןיאצוי ונא וללה םיִבּותְכַמַּב -- ונלע םיאנושה ואב
 .ןיפרושו ורפפב דחאו דחא לכ םיכרוכ ויה - תונוע ומרגש ו םהיניע

 3 | ,55 סירכרפ סי .סירכו1

 .(סוניירדאל) ריעה תא ריגסא ינא : יל רסא (רזעלא 'ר) אוה--אתנידמ םילשמ אנאד יל רמא
 ול ןתנ--טועב דח היל- בהי .הזה יתוכה-אייתוכ ןידה .לצא (הבזוכ רב) אב--יבנ אתא
 היהש--לארשי לש ןעורז .ונרהו--הילטקו .(ולגרב) תחא הטיעב (רזעלא 'רל הבזוכ רב)
 ןוניעט ןותא .םיניע רואל םהל התיח ותרות יכ-םנימי ןיעו .ותלפתב ןנמלו עורזל סהל
 דח %?הז תא גרה ימ-ןידה לטק ןאמ . סוניירדא ינפל ושאר תא ואיבהו ואב--'וכו הישיר

 תא יל הארה -- הימוטפ יל ימח .ויתנרה ינא-- היתלטק אנא .דחא  יתוכ--אייתוכ
 היה שחנש אצמו ופוג תא ול הארה - וילע הכירכ הניכח חכשא הימוטפ היל ימח .ופונ
 -- הילטק ליכי הוה ןאמ ..םיהלא ותוא גרה אלול--הילטקד אהלא ילולא .וילע ךורכ
 ףטשש 0 םדה ךלהש דע . ארקמה תא וילע ארקו--יולע ארקו + וגרהל היה לוכי ימ
 .ןילימ העברא לש חטש לע םיח ךות לא םדה

 . תוצוצק ויה םהיתועוצרש ןיליפתה יתב--ןיליפת יצוצק
 .(12806: לעפפורנ) ןבא לש וא ץע לש סומלוק--בותכמ .רפס יתב .םילטופ יתב
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 ישְפנל הֶלְלע יִנִע, = : ּהיִמְרִּג לט אָרְקּו .ינא אלא רייתשנ אל םלכמו ,ותוא
 | . "ירי .תונְּב לכמ

 . רַתיִּב נורה +
 רשע הנומש לע לימ רשע הנומש ,עשרה םוניירראל היה לודג םרכ =

 טושיפו המוק אלמ ,רתיב ינורהמ רדג ּפיקָהָו ,ירופיצל אָירביט ןמכ ,לימ
 .ורבקיש םהילע רזגו רחא ךלמ דמעש דע ;ּורְבְקִש םהילע רזג אלו ,םידי
 ,"ביִטָמַהְו בוטה, העבקנ הרובקל רתיב יגורה ּונְתְנָשִמ :אָנוח בר רמא
 . הרובקל ונתינש-"ביטמהו, ,וחרסנ אלש--"בומה,

 . רָתיִב הָבְרָה הָמָל זץ

 תיב ןברוח רחאל רתיב תַשָע הנש םיתשו םישמח :רמוא יסוי 'ר ,יִנּת

 הנידמה עצמאב םיבשוי םילשורי יִמְנלּוּב ויהש ? תורינ הקילדה המלו
 ןניעְמָשד ןיִנָּב :חיִל ןירָמֶא ןווח ,םילשוריל קילס שנ רב ןיִמָח ןווהד ּודכְו
 .יּתְטַדְּב תיל : ןול רמא אוהו ? םָמּוּבְלּובּו סוטנוכרא הָרְבַעְתִמ יִעָב תא ךלע
 תיל :ןול .רמא אוהו ? ףְליִד אָיְסּוא הָנָבמ יעב תאד ךלע ןניעמשד ליב
 .םֶתָח אָנִאַנ בותכ ?ןיִב ןמ יִעָּב תא המ :היל .רמא הירבח הוחו .יתעדב
 : היל .ןורמאו הָחִיַּב רַבָל אָחיִנוא ןיִחְלָשִמ ןווהו ,םֶתָח הירבחו בָתָכ הוהו
 .ןֶּבִג = הָניִבָנ איִהְּב ,היִנִקְבַשִת אל -- היִדיִר אָיְסּואְל לועימ אָינלּפ אָתָא ןיא
 אָלְו אָרְבִג אּוהַהְּד היִלְגְר רַבְמִא יאְָלַה :רַמָצ הזה כ ןוהנמ עמש היה ןָעְבְ

 .6כ  ,ג סי

 הללוע יניע .(ארקמה תא) ומצע לע (לאילמג ןב ןועמש ןברו ארקו--הימרנ לע ארקו
 הקילדחש .רתיב המייקתה-רתיב תשע . יתרייתשנ ידבל ינאש ןיתא שיא ןיאו--ישפנל

 קילס שנ רב ןימח ןווהד ודכו .ריעה יצעוי-יטוולוב .ונברח לע החמש תואל--'וכו תורג
 ןיגב  .ול םירמוא ויה-היל ןירמא ןווה .םילשוריל הלוע שיא  םיאור ויהשכו--םילשוריל

 ליבשב (םילשוריל התא הלוע יכו)-םטובלובו סוטנוכרא הדבעתמ יעב תאד ךלע ןניעמשר =
 רשל תויהל) יתעדב ןיא--יתעדב תיל ? דיקפלו רשל תויהל הצור התאש ךילע ונעמשש
 ךילע ונעמשש ליבשב (ילוא)--ךליד אייסזא הנבזמ יעב תאד ךלע ןניעמשד לידב .(דיקפלו
 .ול רמוא ריעה ץעוי לש ורבח היהו--היל רמא הירבח הוהו ? ךדש תקלח תא רוכמל הצור התאש
 רכמש ,הריכמ רטש) בותכ-םתח אנאו בותכ ?הזמ הצור התא המ--ןיד ןמ יעב תא המ
 ועמשיש ידכ ,ומע םירבדב ואב וז תילכתלו .דעכ רטשה לע םתוח ינאו (והדש תא ךל
 -םתח הירבחו בתכ הוהו .(הדשה תריכמ ןינעב םינתונו םיאשונ םהש ,םיבשהו םירבועה

 םיחלוש ויהו-התייב רבל אתינוא ןיחלשמ ןווהו . םתח ורבחו (הריכמה רטש תא) בתוכ היהו

 אינלפ אתא ןיא .ול ורמאו--היל ןורמאו .(ותיב קשמ ןבל) ותיב ןבל הריכמה רטש תא
 .ונחינת לא--היניקבשת אל .והדש ךךותל םנכהל ינולפ אובי םא-הידיד אייסואל לועיט
 (שיאה ותוא) עמששכו--]ןכ ןוהנימ עמש הוהד ןויכו .ונל היונק איהש-ןבנ הניבז איהד

 : רמוא חיה-'וכו קלס אלו ארבנ אוההר הילניר רבתיא יאוולח רמא .אוה ןכ יכ םהמ
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 רודצ, י"ּויִתְבחְרַּב תָכָלַמ ּויִדָעָצ ּודָצ, : ביִתָכְד אוה ארה .םילשוריל קלס
 אוההד היִצק ברק - ?וטצק ברק, ,אָתיַב אוההר היִתָחְרְוא יִדָצַא -- "ונידעצ
 .: תּואָבַמ ןוקפנ אֶל ןּוָא ףוא !אתייב אוההד יִמּוי אֶלמ -י'ּוניִמָי ואל, ,אתייב
 . "הקנו אל דיִאְל חמש,

 .הָיְרְכְז לָש ּומָּב (כ

 .הירכז לש ומד לע וגרהנ הנוחכ יחרפ ףלא םינומש :ןנחוי 'ר רמא
 תרזעב וא םישנה תרזעב ,הירכז תא וגרה ןָכיִא :אחא 'רל לאש ןדוי 'ר
 . .תרזעב אלא ,םישנה תרועב אלו לארשי תרזעב אל :ול רמא ? לארשי
 .ךָפשָו ביתכ ןֶמִּת :יבצה םדכ אלו ליאה םדכ אל ומדב וגהנ אלו ,םינהכה
 :עַלֶס ַםיִחָצ לע הָיָה ּהָכותְּב ּהָמְד יִּכ.--אָכָה םַרְּב .י'רַפַעָּב ּוהָסְכְו ומָּד תֶא
 חיִחצ לע ּהָמָּב תֶא יִּתַתָנ םקנ םלל הַמַח תולָעָהְל !המל ךב לכ ."והתמש
 :ןהכ וגרה : םויה ותואב לארשי ורבע תוריבע עבש .י"תוסֶּבַה יִּתְלְבְל עלָס
 ..חיה םירופכה םויו תבשו ,הרזעה תא ואמיטו .יקנ םד וכפשו ,ןיידו איבנו
 .לש ּוביִמ המ :ןהל רמא .םפות םדה תא האר-ןאכל ןדארזובנ הלעש ןָעְכְ

 ..חבזמה יבג .לע ןיבירקמ ונייהש ,םיליאו םישבכו םירפ םד :ול ורמא !הז *
 -אלש ןויכו .םפות םדח ןיירעו --וילע ןטחשו םישבכו םיליאו םירפ איבה דימ
 ורמא . ונידימ ומד עובתל הצור 8 ליאוה :ורמא .ןודְרְַּב ןיילת ול ודוה
 'ונל השוע התאש המ לכ ונילע אבנתמ היהש ,אוה ןיידו איבנו ןהכ םד :ול
 --וילע ןטחשו הנוהכ יחריפ ףלא םינומש איבה דימ .והונגרהו וילע ונדמעו
 'דבוג יִעָּב ָּתַא המ :היל רמא ,היב ףוג אָמעַש איִהַהְּב .םסות םדח ןיידעו
 אוהש ,הז םא המ :רמאו םימחר ה"בקה אלמתנ דימ ? ךלע ךֶתָמּוא לָּכ
 םוחר לא יב 5 בותכש --ינא ,ינב לע םימחר ה םדו רשב

 " .ימוקמב עלבנו םדל ומה דימ !המבו המב
 .6 ,ד סירכד8 .ם סש ספד .ז ,דכ ?שקותי6 .גי זי סרקיופ .ס זי ילכמ4 .סע8 ,סכ2 | .תי ד סכו1

 -ביתכד אוה אדה .םילשוריל הלע אלו (ילש : רמולכ) שיאה ותוא לש ולגר הרבשנש יאולה

 ,שדקמה תיב לשנ אוהה תיבה לש וכרד םָשָה-אתיב אוההד היתחרוא ידצא .בותכש אוה הז
 | --יומוי אלמ .אוהה תיבה לש וצק תא ברק-'וכו היציק ברק . (לגרל תולעל ךרטצנ אלש
 אל (רתיב ישנא) םה ףא-תואבט ןוקפנ אל ןוניא ףוא .שדקמה תיב לש ויטי תא אלט
 . (הבוט חתיה אל םתירחא) בוטב ואצי

 .הפיא-ןכיא . (דכ 'ב םימיה ירבד) שאוי ךלמה תוצמב גרהנש-הירכז לש ומד (כ

 םדח ןיאש- עלס חיחצ ל .ןאב לבא--אכה םרב .בותכ תומהבה תטיחשב םש--ביתכ ןמת

 < .תאמ-םקנ םוקנל המח תולעהל ?םדה שבי אלו עלבנ אל המל-המל ךכ לכ .וכותב עלבנ
 -םפות .םהמ םקנהלו ותמח תא .תולעהל ויניע דגנל דימת היהי םדהש ידכ ,תאז התיה 'ה

 םוקמכ םתוא הלת-.ןודרגב ןיילת ?הזה םדה טפשמ המ--הז לש וביט המ  .רעוסו חתור
 התואב-היב ףזנ אתעש איההב ..ןידה תא ונילע לבקנ ןכל--'וכו חיבקהו ליאוה .טפשמה
 .שקבמ התא המ--ךלע ךתמוא לכ דבונ יעב תא המ .(ססותה םדב) וב (ןדארזובג רעג העש
 ?ךילע ךתמוא לכ תא דָּבַאָאש
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 . רָּבְדַמ יִתַמ (אכ

 לכב זורכ איצומ השמ חיה באב העשת ברע לכב + :יול 'ר רמאו
 < תורבק ןהל ןירפוחו ןיאצוי . ויהו "1 רופחל ואצ ,רופחל ואצ. :רמואו הנחמה
 ףלא רשע השמח םיריסח ןמצע ןיאצומו ןידמוע ויה רחשבו ,םינישוו

 : ורמא .םימילש ןמצע ואצמו ודמעו ןכ ושע הנורחאה הנשבו .טורמורפו

 השלשבו רשע םינשבו רשע דחאבו הרשעב ןכו ?הָנֶבְשּוחְּב ןניִעטְד אָמְליְּד
 .המוד .:ורמא ,אָרַהיז םֶלֶשַאְּד ןויכ .רשע השמחבו רשע העבראבו רשע
 .בוט םוי ושעו ודמעו ,ונילעמ השק הריזגה התוא אוה ךורב שודקה לטיבש

 הָלְְמ
 .ןושאר קרפ

 .רַתְסֶמְו יִכְּדְרְס תנקת (א
 ? רתסאו יכדרמ ושע המ :קחצי בר רב לאומש יבר םשב הימרי 'ר

 ינש םכילע םתא ןילבקמ :םהל ורמא ןכש ,וניתוברל וחלשו תרגא ובתכ
 אלא ,ונילע תואבה תורצה וניד אל :ןחל ורמא ?הנש לכב וללה םימי
 ,היינש תרגא ןהל ובתכו ורזח +ןמה לש ותרצ דוע ונילע ףיסוהל ןיצור םתאש
 בותכ היה המ  .ו'תיִנָשַה תאזה םיִרּופַה תֶרְגַא תֶא םָיקְל. : ביתכד אוה אדה
 הָלָעַמּ הבותכ איה ירה - םיארייתמ םתא הז רבדמ םא :ןהל ורמא ?הב

 .'סִרפּו ידָמ יכָלמְל םיִמָיה יִרְבִּד פס לע םיִבּותָּכ םַה % :םיִיָּכְראְב

 . םיִבּותְּכַבּו םיִאיִבְנַּב ,הָרתַּב סֶתְנִאַתְל םיִכּומָס (ב

 םהמו ,םינקז השמחו םינומש :ןתנוי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר
 הָלֶא, ביתכ :ורמא .הזה רבדה לע ןירעטצמ ויה ,םיאיבנ המכו םישלש-
 רמא ךכ ,השמ יפמ ּוניִוטְצִגֶש תוצמה ולא--'השמ תֶא 'ה הָוצ רָשַא תוצְמַה
 רתסאו .יכדרמו ,התעמ רבד םכל שדחל דיתע רחא איבנ ןיא :השמ ונל

 .דל ,זכ ףרקיו3 3 ,י ספל .טכ ,ט רתסנג

 םהילע הסנקנ התימהו ףלא תואמ שש היה םירצמ יאצוי רפסמש יפל--טורטורפו ואכ |

 :הנש עשתו םישלש ךשמב םוּתְל רבדמה רוד היה ךירצ ןכ םאו רבדמב טתכלל הינשה הנשב-
 וניעט אמש--הנבשוחב ןניעטד אמליד .הנשל שיא ףלא רשע השמחמ רתוי טעמ ונייה
 םלשאד ןויכ | .'וכו ירישעה םויב ושע ןכו-הרשעב ןכו . באב העשת םויה ןיאו ןובשחב
 .שדחל רשע השמחב ונייה ,חריה רוא אלמתנש ןויכ--ארחיז:

 םיחמש ונאש ,םימעה ורמאיש--ןמה לש ותרצ .םיבוט םימי ויהיש-וללה םימי ינש א
 ירפסב-םייכראב .ונילע םימעה וללוגתי אלש--םיארייתמ םתא הז רבדמ םא .םתלפמב.

 . וויכרַא ,תונורכזה:
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 ריאהש דע ,רבדב ןינתונו םיאשונ ,םשמ וז אל ?רבד ונל שדחל םישקבמ
 אדה .םיבותכבו םיאיבנבו הרותב הבותכ התוא ואצמו םהיניע תא ה"בקה
 ,הרות--"תאז, .י"רַפָמַּב ורכז תאז בתָּכ :הָשמ לֶא 'ה רָמאיַו, :"ביתכד אוה
 -- ורכז, :?"לֶאְרְשִי יִנָּב ינפל הֶשמ םַש רֶשֶא הָרּותַה תאזו, :רַמיִתִר המכ
 - ולא - "רפסב,  :+'וגו "ה יאְריְל וינָפְל ןורָפז רָפְס בכי :םיאיבנה .ולא
 .+י'רָפָּפַּב בָּתְכִנו הָלֶאָה םיִרּופה יִרְבִּד תֶא םיק רַתְסִא רַמָאְמְ :םיבותכה

 הליגמה :ורמא יול ןב עשוהי 'רו ארפק רבו ןהנוי 'רו הנינח 'רו בר
 .הרותב רחואמו םדקומ ןיאש אלא ,יניסמ השמל הרמאנ תאזה

 . לטּבהל םידָיתעֶה םירפפה (ג

 :םיבותכהו םיאיבנה :רמא ןנחוי 'ר .שיקל ןב ןועמש יברו ןנחוי 'ר
 לוק. ?אמעט המ .לטביל ןידיתע ןניא הרות ירפס תשמחו ,לָמְּבְל ןידיתע
 תוכלקו רתסא תליגמ ףא : רמא שיקל ןב ןועמש יבר .יףַמָי אָלְו לּודנ
 רכש :ןלהל רמאנ ,"ףסי אלו לודג לוק, ןאכ רמאנ ,לטביל ןידיתע ןניא
 . "ןל םלוע תוכיִלָה.--תוכלה : י"םֶעְרזִמ ףּוסי אל

 .םיִפָנ תונושל הָעְבְרִא (ד

 .ןנחוי 'רו רזעל 'ר-יםיִדָחֶא םיִרָבְּו תָחֶא הָּפָש ץֶרָאָה לָּכ יִהָיַ :ביתכ
 ןושלב ןירבדמ ויהש :רמא הָנְרּוחְ .ןושל םיעבשב םירבדמ ויהש :רמא דח
 ןכשינ תַפָיְל םיִקלֶא ָּתַפָי, :אָרָּפִק רב יִנָּת .שדקה ןושלב-םלוע לש ודיחי
 ןתני ר"א .םש לש ולהואב תפי לש ונושלב ןירבדמ ּוהיָש-י"םש יִלָקָאְּ
 ,רמזל ועל :ןה ולאו ,םלועה ןהב שמתשיש ,םיאנ תונושל 'ד :ןירבוג תיבד
 .בתכל ירושא ףא :םירמוא שיו .רובידל ירבע ,אָיִליִאְל יקרוס ,בָרָקְל ימור
 םהל ורחב ,בתכ ול ןיאו ןושל ול שי ירבע ,ןושל ול ןיאו בתכ ול שי ירושא

 קוקכת7 | .םכ ,ט רתסת6 | .ע' ,ס סירכדפ | .3) ,ט רתסמ4 | .וט ,ג \- .דמ ,ד סירכדפ .רי  ,זי תומס
 .זכ ,ט ספ 8 1 תיםסרכ8 .1 ,ג

 הוצמה-םיאיבנה ולא .הרותב הרמאנ קלמע רכז תא תוחמל הוצמה--הרות-"תאז, (ב
 תויהל הכירצ איה-םיבותכה ולא רפסב .טוט ,א לאומש) םיאיבנה ירפסב היונש תאזה

 תלפמ הב תרפוסמש ,רתסא תלגמו -- "ןורכז, אלו "רפס, םייורק םהש םיבותכב םג תשלושמ
 . איה םיבותכה ירפסמ ,יקלמעה ןמה

 .הפ .לעבש הרותבש--תוכלה . (םלועל ףוסי אל הרותה לוק) לדח אלו--םסי אלו (ג
 .םלועל תומייק ןהש רמאנ ןהילע ,"תוכלה, אלא ,"תוכילה, ארקת לא-תוכילה

 +אוה ךכ בותכה רועשו-ןושל םיעבשב . ןושל לפכ-םידחא םירבדו תחא הפש (ד
 םהיתונושלש יפ לע ףא--"םידחא םירבדו, ,ורבח תפש תא ןיבמ דחא לכ היהש-'תחא הפש,
 ןכל ,הלאה תונושלה לכב רבדל ועדיש ךותמ אלא ,תדחוימ ןושל התיה דחא לכלש ,תונוש ויה
 .אוה ךורב שודקה-םלוע לש ודיחי . רחאהו-הנרוחו .תחא םתפש התיה

 ןושלה--אייליאל  יסרוס . המחלמל--ברקל  .תינוי-זעל  .םוקמ םש--ןירבונ תיב
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 . ובתכב רשואמ אוחש +ירושא ומש ארקנ המלו .ירבע ןושלו ירושא בתכ
 .רושֶאמ םדיב הלעש םש לע :יול 'ר רמא

 .הָרּותַה יִמּוגְרִת (ה

 ּובתָכיִש וריתה . םירפסב ףא :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר ,י
 אלא הכרוצ לכ םֶגְרְּתְִתְל הלוכי הרותה ןיאש ,ואצמו וקדב 0 אלא
 יבר םשב הימרי 'ר .תינוי ךותמ תימרא םהל אָבְּב דחא יִנְנְרּוּב . תינז
 יבר ינפלו רזעילא יבר ינפל הרותה רגה םליקְע םגרית :אב רב הייח
 . םֶדָא יִנָּבִמ ָתיִפָיְפַי : ול ורמאו ,ותוא וסליקו -- עשוהי

 . נוה הָרותַה םּוגְרַתְּב םיִמְכְחַה ּושַעָש םייגנשה 6

 אָרְּב םיִהלֶא. :ול ובתכ .ךלמה ימלתל םימכח וניש רבד רשע השלש
 לבי ,י"םָאָרָּב .ויִבְקְ רֶכי , י"תומדבו םֶלְצְּב םֶדָא הָשָעָא. ,+תיִשאְרְּב
 .ז"רמאל ָהיִבּורְקִּ הָרָש קַחְצַּתַ  ,י"הַָרְרַא הָבָה ,טיִעיִבשְּב .תפשיו יששב
 תֶאְו ותשֶא תֶא הֶשמ חקיו, ,י"סובָא ורקע םנוצְרְבּ רוש וגְרַה םָּפַאְב יב
 0 ובָשָי רָשָא לֶאְרְשַי יִנָּב בשומו, ,י"םֶדָא ינב יאשונ לע םֶביִּכְרִי ויִנָּב
 תא -- "תנְראָה תאו ,י?"הנש תואָמ עַּבְרַאְ הנַש םישלש תוצָראַה לָכְב
 דמה אל, :המש תֶוָה אָּתְבִנְרִא ךלמה ימלת לש ומא - גו'םיִלְגְרה תַריִעְצ

 ספ .כו | ,תי סש7 | ,ז סי - 5 055 כ סכ סע4 וכ סש סש3 .8 8 תיקתרכפ .ג ,סמ שא
 שי סרקיו11 .מ כי סם10 | -כ ד תומספ 3 ,טמ

 -רשואמ .ונידיב יוצמה בתכה אוה אלה--ינושא בתכ .יהנ רישל ,הניקל תירופה
 . הלועמו חבושמ

 רבח-תינוי ךותמ תימרא .רבח ,שרח--אדב .לדנמ לעב ,הנחת לעב--ינגרוב וה
 .וללהו--ופליקו . תינויב--רגה סליקע םנרת .ינויה םונרתה יפ לע ימרא םוגרת

 תרותה המגרות ותוצמבש ,ףלידאליפ ינשה ימלת אוה אלה--ךלמה ימלתל ₪
 איהו תוהלא םש אוה תישארבש רמאי אלש-תישארב ארב םיחלא .םינקז םיעבש ידי לע תינויל
 -תומדבו םלצב . תויושר יתש שיש רמאי אלש ידכ ,"השענ, אלו-םדא השעא .םיהלא תא הארב

 ידכ ,"הכקנו רכז,,אלו= -ויבקנו ךכז . תומדו םלצ לעב אוה םיהלאש ובלמ איצוהל ,"ונמלצב,, אלו

 םויב, אלו-יששב לכיו .םדא לש ועלצמ הוח תריצי רבד לע רופפל הריתס הזב אצמי אלש
 . םויה ותואב התוא הלכו יעיבשה םוב ותכאלמ תא השע םיהלאש רמאי אלש  ,"יעיבשה

 אל םהרבא לעש רמאי אלש-) :היבורקב . תויושר יתש שיש בושחי אלש ,"הדרג,, אלו-הדרא
 הרש לעו זי ,זי תישארב , *ובלב רמאיו קחציו וינפ לע םהרבא לפיו, רמאנש) וקחצ לע דיפקה
 חרש לבא הבלב קחצ םהרבאש רמאל ,"היבורקב,,ל "הברקב, הלמה תא ונש ךכל ,דיפקה
 ויהש םהילע רמאי וולש ,"שיא,, אלו-רוש וגרה .לודג רתוי ןובלע והזו היבורק ןיב הקחצ
 ביכרה השמש בושחי אלש ,'רומחה לע,, אלו אשמ תומהב ונייה-םדא ינב יאשונ לע . םינחצר
 ,םהרבאל רמאנש המל הריתפ הזב אצמי אלש-תוצראה לכבו . דחא רומח לע וינבו ותשא תא
 םילגרה תרצק-םילנרה תריעצ תא .(גי ,וט תישארב) הנש תואמ עברא םירבעושמ ויהי וינבש
 המש-המש תווה אתבנרא ."םילנרה תריעש,, וא (תונורחאה ןמ תורצק תומודקה הילגרש)

 .תואמטה תומהבה ןיב ומא םש תא ומשו וכ וסלקתה םידוהיהש רמאי אלו  ,תבנרא היה
 .םהמ אשנ רחא רבד לבא ,םהמ אשנ אל רומחש עמשמש ,דחא "רומח, אלו-דחא רמח אל
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 ,ישילש קרפ
 ?דָמוע םֶלעָה המ לַע ז

 ;רמוא היה אוה . הלודגה תסנכ יִרָישִמ היה קידצה ןועמש :ןְיִנִת ןָמַּת
 תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע :דמוע םלועה םירבה השלש לע
 ,הרות דומלת הז - 'ִדיִפְּב יִרָבּד םִיִשֶאְע : דחא קוספב ןתשלשו--םידסח
 הרותב קפועש ימ לכש ךדמלל | ,םידסח תולימג ז--י'ִיִתיִסּכ יִָי לָצְבּ
 רק המ. :ביתכד אוה אדה ,ה' 8 6 ן 0% הכוז ו תולימגבו

 1. תוגברקה ולא
 םלועה םירבד השלש לע :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר :ןנינת ןמת

 השענ :םה דחא רבד ןתשלשו -- םולשה לעו תמאה לעו ןידה לע : דמוע
 ןתשלשו :אָנָמ 'ר רמא .םולש השענ-תמא השענ , תמא השענ-ןידה
 . *"םֶכיִרְעְשְּב ּומָּפַש םולָש טָפְשִמּו תָמָא. :דחא קוספב

 . הָלּודְגַה תֶקְנְכ יִשְגַא (ח

 ? 'הלודגה תסנכ ישנא, וארקנ המל : יול ןב עשוהי 'ר םשב ןומיס 'ר
 = = + ּהָנָשּויִל הלודגה תא וריזחהש

 רוּבְגַה לודנה לֶאָה, :הלפת לש עָּבְטַמ ןיקתה השמ :םחניפ 'ר רמא
 המלו ."ארוג, רמא אלו שרונה לודגה לֶאָה, :רמא הימרי .י"אָרונַהְ
 -המלו !קתושו ותיב ןברוח האור אוהש :רובג תורקהל האנ הול +רובג .אוה
 םיִהלא אָרונ, : ביתכד , שדקמה תיב אלא "ארוג, ןיא ?"ארונ, רמא אל
 רמא אל המלו ,ּוי"אָרּהְו לודגה לֶאָה, :רמא לאינד . יי"ָףיִשדְקמִמ

 .זט ,קכ סיפעיל | מ ,\ג סיגסס6 .סעמ | .זט ,6 סיעםיצ | .ג  ,זי סירכד8 .עי ,ד סירכד2 | .וע ,זט רכדמ1
 .ד כ לסיכד12 = .ול ,תס סילסת11 = ,תי כל .סימרי10 .וי ,י סילכדל | .זע מ סירופ

 .תומואל יתיוצ אל רשא .םיבכוכ תדובעב םירתומ םירכנהש רמאי אלש ידכ-ריאהל

 םהש ךותמו | ,ומייקתיו ויהיש יתיוצ אלש ונייה "יתיוצ אל רשא,, שרפי אלש ידכ-םדבעל

 .וב םייולת םניאו םיהלא םהש חכומ וחרכ לעב םימייקתמ
 -םידפח תולימנ וז ךיתיסכ ידי לצבו .ונדמל (תובא יקרפב) םש-ןנינת ןמת וז

 . ץראו םימש תוקח םימייקתמ סתוכזבש -תונברקה ולא . דיב תנתינה הקרצ

 רחאלש-םולש השענ . הנוכמ לע תטאה תא בישמ ןידהש-תמא השענ ןידה חשענ
 . בירה ילעב ןיב תקלחמה לדחת תמאה ררבתתש

 ארונ ןיא ?רובנ ול ארקש ,ותרובג איה הטב--רובג אוה :המל .חסונ-עבטמ (ח
 .דוע ארונ וננא שדקמה תיב ברחשמו ,שדקמה תיב ידי לע-שדקמה | תיב פאלא



 9 | .הלגמ :ימלשורי דומלת

 ? "ארונ, רמא אוה המלו ?ותרובג איה ןָכיִא - ןיִרְלקְּב םירופמ וינב ?"רובג,
 ודמעש ןָיָבְו !שאה ןשבכב ונמע השעש תוארונב : "ארוג, תורקהל האנ הזל
 לודנה לֶאָק ּוניִהלֶא הָּתַעְו, :הנשויל הלודגה תא וריזחה ,הלודגה תסנכ ישנא
 . :"ףינפל שעְמָי לא דָסֶמִהְו תיִרָבַב רָמוש אָרוַהְו רובָגַה

 ,יעיבר קרפ
 . אְרזִעְו הֶשמ תונקת (ט

 ןיריזחמ ןילכורה וחיש ןיקתה .אוה : ישימחבו ינשב תורייעב ןיבשוי ןיניד
 ישימחב ןיפבכמ וחיש ,ןיקתה אוה :לארשי תונב לש ןדובכ ינפמ ,תורייעב
 אהתש ,תותבש יברעב תפ ןיפוא והיש ןיקתה אוה :תבשה דובכ ינפמ
 .ינעל .היוצמ הָסּורֶּפ

 ,הָנינַח
 .ןושאר קרפ

 . םיִנָשמּו םירפוס (א

 ץראב ןמוקממ ושלתנש תורָיע תיאר םא :יַחוי ןב ןועמש 'ר ות
 המ לע, ?אָמַעַט המ .םיִנָשַמּו םירפוס רכשב וקיזחה אלש עד--לארשי
 .+"יַתְרּות תֶא םֶבְע לַט :'ה רָמאִיַו 1רבע יִלְּבִמ רֶבְדִמכ הָמְצִנ ץֶרָאָה חָרְבָא

 אָתְיִרְקִּב רובעְמְל ימא 'רלו יפא 'רלו הייח יברל חלש אָיָשְנ ןדוי 'ר

 ןְכָשָא אָלְנ רַתֶא דסל ןולע -ןיְִנְִמּ ןירפָס ןול הָנִפִמִל לאְרְִַד אָעְראַר
 .י--ל5 ,ט סימכיפ | .דמ ,גכ םרקיופ | .3ל ,ט סימתב

 ומכ-הנשויל .ילודנה לאה,-חלודגה תא .היא-ןכיא .תואלשלשב םירופא-ןירלוקב םירוסמ
 ךיראמ אוהש הזב אוה רובגש--ארונהו רובגה לודגה לאה .השמ ידי לע טינפל הרמאנש
 . תולגב םייקתהל םילוכי ונייה אל ויתוארונ אלמלאש , הזב אוה ארונו ,ונוצר ירבועל ופא

 לכ םיבותכ רבכ הלעמל ירהש ,אוה רתוימ הזה קוספהו---וגו השמ רבדיו יט

 ןרובכ ינפמ .םינוש םיטישכת ינימו םימשב םירכומה ,םידדונ םירחופ-םילכורה . תודעומה

 והיש-תבשה דובכ ינפמ .טשקתהל םיטישכת ןהל םייוצמ ויהיש-לארשי תונב לש
 .םחל תפ-הסורפ . םייקנ םהידנב

 ,אישנה הדוהי 'ר--איישנ ןדוי 'ר .הנשמ ירמלמ--םינשמ . תוקונית ידמלמ--םירפוס
 -- ןיניינתמו ןירפס ןול הנקתמל לארשיד אעראד אתיירקב רובעימל  .חלש--חלש
 -'וכו רתא דחל ןולע . הנשמ ידמלמו תוקונית ידמלמ ןהב עובקל ידכ ,לארשי ץרא תורָיעב רובעל



 .לארשי תורפס ה

 ירוטנס ןול ןותיא .אָמְרִַק ירוטנ ןל ןותיא :ןול ןורמָא .ןינתמ אָלְו רֶפַס אָל
 !אתרק יִבּורָח אָלֶא ןיִפַא תיל ?אתרק יִרּוטָנ ןיִנַא ןילא :ןול ןורמא .אָּתְרִ
 אוה אדה ,אָיְנָנְתַמּו אָיְרְפִס :ןול ןורמא ? אתרק ירוטנ ןּנָא ןאמו : ול ןיִרָמָא
 .י"רמוש דקש אָוָש ריִע רָמָשָי אל 'ה םֶא. : ביתכד

 ,ינש .קרפ
 .הֶריִצָיַה יִלּוגְלִּג (ב

 ?אמעט המ ,םימב םימ םלועה היה הליחתב :יזפ רב הדוי 'ר שרד
 .ו"םיִּתַפַכ וחרק ךיִלָשמ, :גלש ואָשעו רזח .י"םִיִמַה יִנָּפ לע תַפְחְרִמ םיִהְלֶא חור
 :םימ לע תדמוע ץראהו :'ץֶרָאדאוה :רמאי לשל יִּכ. :ץרא ואשעו רזח
 :י'םִיִמ ודמעי םיִרָה לע. :םירה לע םידמוע םימהו :+םִיִמה לע ץֶרָאָה עקורל,
 היולת חורהו :*"חור ארכו םיִרָה רָצּוי הָּגַה יִּב. :חור לע ןידמוע םירההו
 .היולתו עימק ןימכ ה"בקה האשע הרעפו גי"ורַבְד השוע הָרָעְס חור, :הרעסב
 ."םלוע תועורז תַחַתְמּו. : רמאנש ,ועורזב

 / . יַחור לַע דָמּוע םֶלועָה (ג

 םליקעל לאש םונירדא : הדוי 'ר יב יסוי "ר םשב יופ רב הדוי 'ר
 : ל"א .ןיָא :היל רמא ? אָחּור לע םִיק אָמְלַ ןיִהּד ןיִרָמָא ןותא ןיטשוק :רגה
 ,ןוהינועמ ןונינועמא ,ןינגוח היל יתָיַא .ןיִנָנוה יל יִתִיִא :ל"א ?יל הָדומ ּתַא ןֶה ןמ
 .?ןותקנמד ןמ :ל"א !ןומיקַא ,ךל אָה :ל"א .ןוקננ ןותסנ ,ןשְּבְראְו ןומיקא
 , | !ןוהְנמ אקפְנד איה אָחּור אָל ?ןוניִּתְרַסַח םולכ : ל"א

 .גי ,ד סומעל ו ,דק ספ* .ו ,ולק סיגסת5 | .ו ,ז9 כויס4 .וי מק סי)סת8 .3 6 תיססרכ5 .5 ,זכק סיס

 ,זכ | ,ג5 סירכד9 | ,ם ,המק סינסת8

 . םהל ורמא-]ול ןורמא . הנשמ דמלמ אלו תוקונית רמלמ אל ואצמ אלו דחא םוקמל וואב) ולע
 םהל ואיבה-אתרק ירוטנס ןול ןותייא .ריעה ירמוש תא ונל ואיבה--אתרק ירוטנ ןל ןותייא
 יבורח אלא ןיליא תיל ?ריעה ירמוש םה הלאה-'וכו ןוניא ןיליא . (ןירוטנֶמ ריעה תצעומ ירש תא
 ירמוש םה הלא ימו :(רועה ישנא) םהל םירמוא-"וכו ןול ןירמא .ריעה יבירחמ אלא הלא ןיא-אתרק
 . בותכש והז-ביתכד אוה ארה . הנשמה ידמלמו תוקוניתה ידמלמ-איניינתמו איירפסו ? ריעה

 םידמוע םירההש ףדמלל אלא ,חורה לצא םירהה ןינע 'המ-חור ארובו םירה רצוי (ב
 וא האופרל רושק-עימק .הרעפה השוע חורה רבד תא-ורבד השוע הרעס חור .חור לע
 = תולבוסה ,םלועה תועורז הריציה לכ תחתמ-םלוע תועורז תחתמו .131868%5 טעלומא , הרימשל
 . ועורזב היבקה התוא הלת ןכל הבירההל ץרפתת אל הרעסהש ידכו ,התוא

 < 'םירמוא םתאש המ איה תמאה--אחור לע םייק אמלע ןיהד ןירמא ןותא ןיטשוק
 יתייא ? תאז יל חיכומ התא ןינמ-יל הדומ תא ןה ןמ .ןה-]יא ? חורה לע דמוע הזה םלועהש
 ןונינועטא . םינטק םילמג ול איבה-ןינגוה היל יתייא .םינטק םילמג יל אבָה-ןיננוה יל
 םחקל-ןוקנחו ןותסנ .םציברהו םמיקה--ןועבראו ןומיקא .אשמ םהילע סימעה--ןוהינועט
 --ןותקנחה ןמ ! םמיקה ,ךינפל םה הנה-ןומיקא ךל אה . סקנחו (דבכה אשמה םהילע קיעה)
 <> אקפנד איה אחור אל ?רבד םהמ יתערג םנמואה-ןוניתרסח םולכ ? םתוא תקנחש רחאל
 . חורה לע דמוע םלועהש חכומ ןכ םאו ,םהמ אָצי חורה קר אלה-ןוהנימ



 +1 .הגיגח :ימלשורי דומלת

 .הָבָּכְרַמַה הָשְעַמ (ד

 ,רומחה לע בכור ,ךרדה לע ךלהמ היהש יאָּכַז ןב ןנחוי ןברב השעמ
 השעמב דחא קרפ יִשְנָשַה ,יבר :ול רמא .וירחא ךלהמ ךדע ןב רְֶעַל ירו
 היה ןכ םא אלא הבכרמב אלו. :םימכח ונש ךכ אלו :ול רמא .הבכרמה
 :ול רמא ?ינא ךינפל רמול ינישרת ,יבר :ול רמא ?"ותעדמ ןיבמו םכח
 ןב ןנחוי ןבר ול דרי ,הבכרמה השעמב ךרע ןב רזעל 'ר חתפש ןויכ .רומא
 לע בוכר ינאו ינוק דובכ עמוש אָהְאְש ,ןידב וניא :רמא . רומחה ןמ יאכז
 הפיקהו םימשה ןמ שא הדריו .דחא ןליא תחת ןהל ובשיו וכלה ..רומחה
 .ןתח ינפל ןיִחָמְש הפוח ינבכ םהינפל ןיצפקמ תרשה יכאלמ ויהו ,םתוא
 השעמ אוה ןכ ,ךרע ןב רועלא .ךירבדכ :רמאו שאה ךותמ דחא ךאלמ הנע
 "רעו יִצע לכ ּונְרָי א, :הריש ורמאו ןהיפ תונליאה לכ וחתפ דימ .הבכרמה
 וקשנ\ יאכז ןב ןנחוי יבר דמע ,הבכרמה השעמב ךרע ןב רזעל 'ד רמגש ןְוְיב
 וניבא םהרבאל ןתנש ,בקעיו קחצי םהרבא יהלא ,'ה ךורב :רמאו ושאר לע
 האנ וניאו שורדל האנ ךל שי !םימשבש וניבא דובכב שורדל עדוי םכח ןב
 .םייקמ האנו שרוד האנ--ךרע ןב רזעלא ,שרוד האנ וניאו םייקמ האנ ,םייקמ
 יר ועמשש ןויכו !ךרע ןב רועלא ךיצלחמ אציש ,וניבא םהרבא ,ךירשא
 םוי :ורמא .הבכרמה השעמב וחתפ םה ףא ,לאנתנ ןב ש"רו ןהכה ףסוי
 תב האציו ,ןנעב תשקה התארנו ,ץראה השערו ,היה זומת תפוקתב דחא
 םתא ,םכל עָצמ ןיִלקיִרָטַהְו םכל יונפ םוקמה ירה :ןהל הרמאו לוק
 תֶא תוחְמש עבש, :רֶמָאְד ןאַמָּכ אָיְתַאְו ! תישילש תל ןיִנָמְזִמ םכידימלתו
 | . אובל דיתעל םיקידצ לש תותיכ עבש ייפ

 . (רחְ) הָבַא ןֶּב עָשיִלֶא (ה

 .הָעְר תּוּבְרַתְל אָצָי רַחֶא 1
 לכ :ןיִרָמָא .הרות יִּבַב גרוה היהש ,היובא ןב עשילא ?רחא ממ

 אָלֶא ,דוע אלו .היִל ליטק הוה ,אָחיִרְואְּב חַּבָשִמ היל יִמָה הָוהַּד רימלת
 .סי ןוט ספל .כ | 85 סילסה1

 תקסועה ןירותסמה תרות םלצא הארקנ ךכ--חבכרמ השעמב .ינדמל--ינינשה \ד

 ןיבמו םכח היה ןכ םא אלא .הארמב לאקזחי הארש הבכרמה םש לע ,םימשה תומולעתב
 אוה םיקרפ ישאר ול םירפומשכו םכח היה הבכרמ השעמב ותוא םידמלמש שיאה םא-ןתעדמ

 --'וכו שורדל האנ שי .יארוב-ינוק .אוה ןוכנ אל--ןידב וניא .ותעדמ ראשה תא ןיבמ
 | . םירחאל ףיטמ אוהש הז תא םייקמ וניא ומצע אוה לבא ,הפי שורדל עדויה םדא שי

 ןגב-םכל יונפ םוקמה .וז הפוקתב תוארחל תשקה ךרד ןיאש--זומת תפוקתב
 תותכה עבשמ--תישילש תכל .םכל ןכומו ןקותמ--עצומ .לכאה םלוא--ןילקירט . ןדע

 .רמואה ירבדל תנווכמ לוקה תב לש וז הזרכה--רמאד ןאמכ איתאו .הניכשה ינפל תובשויה |

 ,רמולכ) תועיטנב ץצקו פםדרפל םנכנש ,וילע רמאנש ,רחא הז אוה ימ--רחא ינמ (ה
 -אתיירואב חכשמ היל ימח הוהד .הרותה ילודנ--הרות יבר .(תדח תודוסי תא רקעש
 . ותוא גרוה היה--חיל ליטק הוה .הרותה לצא יוצמ אוהש ותוא האור היהש



 לארשי תורפס -

 ןיא הָמ :רַמָא הָוהַו אָרְפס ימוק אָילְס יִמָח הָוהְו אָרְעַו תיִבָל ליִלָע הָנְמַד
 היתונמוא ,רֶגנ-ןָחָד היתונמוא , יאנב--ןֶהָּב .ּחיִתּוְמּוא ? אָבָה ןיִדְבָע ןיִבְסָי
 היל ןיקְבש ןווה ,ןכ ןיעָמָש ןווהצ ןָעַכְו !טייח-ןהד היתונמוא ,דָיצ--ןהד
 'וגו ''ךְרַשְּב תֶא איטחל ךיִּפ תֶא ןֶּתִּת לא, :רמוא בותכה וילע .ןול ןיִלְזאְו
 וידי השעמ לביחש -י''ִדִיִדַי השעמ תֶא לָּבִחְו ףלוק לע םיִהְלֶאָה ףצקי המ,
 ןינופתמ ןווקנ .ןילוטמ ןול ןינעטמ ןווה אָדָמוש העשב ףוא .שיאה ותוא לש

 ןוטנעטא : רמא ."תחא הכאלמ ושעש םינש,, םושמ ,לּוטמ דח יִרָּת ןועְמְמ
 אלש,, תיִלְמרַכְּב קורפמ ןינוכְתמ ןווחנ .ןיאָריְַי .ןּעעְטְו ןולזא  ןיאָריח
 ןולזא .ןיַחולַצ ןוננעמַא : רמא ."םיברה תושרל דיחיה תושרמ .איצוהל
 | | .ןייחולצ ןונְנעְטאְ

 .ריִאָמ יִּבַרְו רָחַא 1
 עשילא רבט .הָיְרַביִטְד אָשְרִרִמ תיבב שָרָּב ביִתָי הָוָה ריאמ יבר

 .רַבְל ךֶּבְר אָה :היל .ןורמצנ ןותא .אָתְּבִש םוויָב אָיְסוס לַע ביִכְר היָּבַר
 : ל"א ?ןיד אָמוי שרד הָתיַוה הַמ : ל"א .היִּבנָל קפנו השרד ןמ ּהיִל קמפ
 :ל"א ? יב ּתַחַתָּפ המו :ל"א .י"ותיִשאְרְמ בוא תירחא תֶא ּךרֶּב 'הע

 כי ,כמ כן -ס .ס תלס4

 .-ארפס ימוק אילט ימח הוהו .ושרדמה תיב) דעוה תיב לא סנכנהיהש-אדעוו תיבל לילע הוחד
 --אכה ןידבע ןיבתי ןיליא המ רמא הוהו .םבר ינפל םיבשוי םירענה תא האור היהשכו

 הזג יאנב הז לש ותנמוא--יאנב ןהד היתונמוא ? ןאכ םישועו םיבשוי .הלא המ :רמוא היהו

 תא םיעמוש (םידימלתה) ויהשכו--ןכ ןיעמש ןווהד ןויכו . וכו רגנ-הז ,יאנב תויהל ךירצ

 תיבמ) םהל םיכלוהו םדמלמ תא םיבזוע ויה--זול ןילזאו היל ןיקבש ןווה . הלאה םירבדה
 םימדוקה וידי ישעמ תא ימצעב לקלקש--שיאה ותוא לש וידי השעמ לבחש .(רפפה
 יעשרה םוניירדא תרזג תעשב דמשה תעשב ףא--ארמוש העשב ףוא .הער תוברתל אצי םרטב

 ןינעטמ ןווה .(הזב אצויכו תבשה תא ללחל םפוכלו םתד לע םידוהיה תא ריבעהל רזנש

 ןועטימ ןינווכתמ ןווהו .:תבשב םתאשל: תואשמ םהילע םיניעטמ (םיכיואה) ויה--ןילוטמ ןול.
 הכאלמ ושעש םינש .דחא אשמ םינש תאשל םינוכתמ םידוהיה ויה--לוטמ דח ירת \
 רהא רמא-ןיאדיחי ןונינועטא רמא .תבשה לולח לע תאטח בויהמ םירוטפ םהש-תחא
 .(הרותה ןמ רוסיא לע ורבעיש ידכ) ומצע ינפב דיחי לכ לע (אשמה תא) וניעטה : םיביואהל
 ןינווכתמ ןווהו .ומצע ינפב דיחי לכ לע םהילע וניעטהו וכלה --ןיאדיחי ןונינועטאו ןולזא
 השלשמ ףקומ םוקמ) תילמרכב אשמה תא קרפל םינוכתמ םידוהיה ויהו-תילמרכב קורפימ
 תא ךכ רחא איצוהל אלש--'וכו איצוהל אלש .(םיברה תושר וניאו יטרפ ןינק וניאש ,םידדצ
  :םיביואהל רחא רמא--ןייחולצ ןונינועמא רמא .םיברה תושרל דיחיה תושרמ אשמה
 ןולזא .(הנרבשתש ילבמ רהמ ןקרפל םהל היהי רשפא יאש) תויחולצ םהילע וסימעה
 | .תויחולצ םהילע וסימעהו וכלה-ןייחולצ ןונינועטאו

 שרדמה תיבב שרודו בשוי היה--הירביטד אשרדמ תיבב שרד ביתי הוה

 .אוהשכ ובר עשילא רבע-אתבוש םויכ איפוס לע ביכר היבר עשילא רבע .הירבטבש-
 :(ריאמ 'רל) ול ורמאו ואב--רבל ךבר אה היל ןורמאו ןותא . תבשה םויב וסוס לע בכור

 תמ .וילא אציו השרדה תא קיפפה -היבגל קפנו השרד ןמ היל קספ .ץוחב .ךבר הנה
 ב תשדפ הטו--היב תחתפ המו ?הזה םויב שרוד תייה המ-ןיד אמויו שרד התיוה,

/ 

/% 
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 1 רַמָא .ונממ לכ תא ול לפכש -י"חְנָשַמְל .בויִאְל רֶשא לָּכ תֶא 'ה ףסוינ,
 ךרב "הו, אלא ,ןכ שָרְר חה אָל ךבר הביקע ! ןיִחְּכִתַשמ אל ןיִדְבּומד ינ
 ודיב היהש םיבומ םישעמו  תוצמ .תוכזב--"ותישארמ  בויא .תירחא תא
 .רֶבָּב .תירָחא | בוט, :ל"א ? ןָבּות" שָרָב התיוה המו : ל"א .ותישארמ
 .,ותמו--ותורענב םינב דילוהש םדאל : ל"א ? היב תחתפ המו : ל"א "תישארמ

 "שרד הוה אל ךבר הביקע ו ןיחכפשמ אלו ןידבומד ינ : רמא . ותישארמ
 חיה יבו . ותישארמ בוט אוהש ןמזב--"ותישארמ רבד תירחא בוט,, אלא ,ןכ
 לבל ארק יִנְלָהומְל אבש םויב .היח םילשורי ילודגמ אבא היובא .השעמה
 .ןמ .דחא תיבב עשוחי 'רלו רזעילא 'רלו ,רחא תיבב ןבישוהו םילשורי ילודג
 ןּוטָאָּד דע :עשוהי 'רל .רזעיל ר"א .ןיקדקרמו ןיחפמִמ ןורש ,ןותשו ןולכאד
 ןמ ,הרות ירבדב וקסעתנ ובשיו .ןדידְּב ןנָא  קוסענ ,ןוהדידְּב ןיקיסע
 הפיקהו םימשה ןמ שא הדריו .םיבותכל םיאיבנה ןמ  ,םיאיבנל .הרותה
 ורמא ?ילע יתיב תא ףורשל םתאב המ ,ייתובר :היובא ןהל רמא .םתוא
 הרותה ןמ ,הרות ירבדב ןירזוחו ונייה ןיבשוי אלא !םולשו פח :ול
 ,יניפמ ןַתָנַתְנִּכ םיחימש םירבדה ויהו .םיבותכל םיִאיבנה .ןמו ,םיאיבנל
 ונתינ אל יניסמ .ןתניתנ רקיעו .יניפמ ץֶתְכיִחְלְּכ ןתוא תֶכָחְלְמ שאה .התיהו
 : אָּבַא היובא ןהל .רמא :.י"םיִמְשַה בל דע שֶאָּב רעוב רַהָהְו, :שאב אלא
 ינא .הרותל-הזה ןב יל םייקתנ םא ,הרות לש החוכ איה ךכ םא ,ייתובר
 ותואב המייקתנ אל ךכיפל--םימש םשל ותנווכ התיה אלש יפל . ושירפמ
 .י"תיִכּוכו בָהָז הָנֶכְרַעַי אל, ? ל"א 1ןָבּוּת שָרֶד הָתיַוה המו : ל"א . שיאה
 .ןיחות .בהז ילככ תונקל ןישק הרות ירבד :ל"א ?היב תחתפ המו : ל"א
 רוזחל אוה לוכי--ורבתשנ םא תיכוכז ילכו בהז ילכ המו ,תיכוכז ילככ דָּבַאְל
 .רוזחל אוה לוכי-ודומלת חכשש םכח דימלת ףא ,ויהש ומכ םילכ ןתושעלו

 .ת ,תכ כויפ4 = ,8י ,ד סירכד8 תם , ת)סק3 .י ,כמ כויב

 .לע יו-ןיחכתשמ אלו ןידבומד ייו .ותישארבמ רתוי--ונוממ תא ול לפכש ?(הזה קוספב)
 .היה אל--ןכ שרד הוח אל .(םתמגוד אצמל ןיא) םיאצמנ םניאו (ונתאמ) םידובאה (םימכחה)

 7 שירד התיוה המו .תורצה וילע ואב םרטב-ותישארמ ודיב היהש .ךכ שרוד

 .םימש .םשלו 2 ןּוְכְמ היה ותלחתמש-.ותישארמ בוט אוהש ןמזב . תישארה ומ
 אוחמל וליחתה-ןיקדקרמו ןיחפטמ ןורש .ותשו ולכאשכ--ןותשו ןולכאד ןמ .יבא--אבא
 קוסענ .םהלשב םיקוסע םהש דע-]דידב ןנא קוסענ ןוהדידב ןיקיסע ןוניאד דע - דקרלו ףב

 התיה אלש .ושידקמ  ,ולידבמ-ושירפמ .היחי םא-יל םייקתנ םא .(הרותב) ונלשב ונא
 תושענה תואלפנה ללגב אלא ,הרותל ותבהא םושמ חרותל יתוא שידקהל-םימש םשל ותנוב
 ..(חער תוברתל אציש) הרותה יב חמייקתנ אל-שיאה ותואב חמייקתנ אל .חב םיקסועל -
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 ןַה ןמ :ל"א .תבש םוחת ןאכ דע ,ריאמ ,ָךִיַד :ל"א .הליחתכ ודמללי
 .: ל"א .המא םייפלא ךלוהו יִנָמ אָנוהְד ,יסוסְד יִפלש מ :ל"א ?עַדָי תַא
 :ל"א .ליִבָי אָנָא תיל : ל"א ךַּב רַוָח ּתַא תיל ףַּב תיִא אָתְמְכָח אָדַה לכ
 לע בוכר םישדקה שדוק תיב ינפל רבוע יתייה תחא םעפש : ל"א ?המ5
 תיבמ האצוי לוק תב יתעמשו ,תבשב תויהל לחש ,םירופכה םויב יפום
 יחכ עדיש ,היובא ןב עשילאמ ץוח--םינב ובוש : תרמואו םישדקה שדוק
 . יב דרמו

 .רַחַאְל הובא ןֶּב עָשיִלֶא ךַפָהָנ ךיא עז

 תעקבב הנושו בשוי היה תחא םעפ אלא ?הִיִל תֶתֶא ןֶה ןמ אָּב לכו
 םשמ דריו םינבה לע םא לטנו לקדה שארל הלע דחא םדא הארו ,רַסּ
 הלישו םינבה תא לטנו לקדה שארל הלעש ,רחא םדא האר רחמל .םולשב
 םַאָה תֶא חלשת חלש, ביתכ : רמא .תמו שחנ וש יִּכָהְו םשמ דריו ,םאה תא
 לש ותבוט איה ןָכְיִא --י'םיִמָי ָתְכרָאַהְו ףְל בטיי ןעמל ל חקִּת םיִנָבַה תֶאְו
 םינפל בקעי 'ר השרדש עדוי היה אלו ?הז לש וימי תוכירא איה ןכיא ?הז
 דיתעל םימי תכראהו, ,בוט ולוכש אבה םלועל -"ךל בטיי ןעמל, :ונממ
 ןותנ םותחנַה הדוהי 'ר לש ונושל הארש ידי לע :רמוא שיו .ךורא ולוכש
 איצומ היהש ,ןושלק והז ?הרכש הזו הרות וז :רמא ,םד תתוש ,בלכה יפב
 הזו הרות וז ?וימי לכ הרותב ַעְגָי היהש ,ןושלה אוה הז ?ןֶעְקֶתַּכ הרות ירבד
 התיהשכ ומא:: רמוא שיו .םיתמה תייחת ןיאו רכש ןתמ ןיאש ,המוד ?הרכש
 היהו ,ןימה ותואמ החירהו הרז הדובע יתב לע תרבוע התיה ,וב תרבועמ
 .הָניִכְח לֶש ּהָסְרַאְּכ הפוגב עָפְעַפִמ חירה ותוא

 .רָחַא לש ותַתיִמ זז.

 .שיִאְּב ךבר אָה :ריאמ יברל ןּורַמַאְו ןותַא .עשילא הלח םימי רחאל
 :ל'א ךּב רוה תַא תיִל :היִל רַמָא .שיִאָּב ּיִחְכָשַאְו היִתְרַקבִמ יִעָּב לַזֶא

 - יוסוסד יפלט ןמ  ?עדוי התא ןיאמ-עדי תא ןה ןמ . האלה תכלל ָךל רופאו-תבש םוחת
 תילו ךב תיא אתמכח אדה לכו . 'וכו הנומ יתייהש סוסה (ידעצמ) תוסרפמ--ינמ אניוהד

 -ליכי אנא תיל ? הבושתב רזוח התא ןיאו ךב שי תאזה (הברה) המכחה לכ-ךב רזח תא

 .לוכי ינניא
 .(? תאזה הרומתה לכ ול האב ןיאמ) 1ול אב ןיאמ הז לבו-הלל תתא ןה ןמ אד לכו

 , .ורשא-ותבוט .היא-ןכיא . וכשנו-ושיכהו .תֶרִָּכ--רסונינ . דמולו-הנושו
 רדוה--עפעפמ .הרז הדובע תבורקתמ--ןימה ותואמ .הארנ-המוד .בז-תתוש

 .שחנ לש וסראכ-הניכח לש הסריאכ .סנכנו
 יעב לזא .(שונא= הלוח ךבר הנה-שיאב ךבר אה .ורמאו ואב-ןורמאו ןותא

 -ךפ רזח תא תיל .ּהלוח אוהש ואצטו ורקבל הצרו (ריאט 'ר) ךלה-שיאב היחכשאו היתרקבט
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 זבוש רָמאּתַו אָּכִּד דע שונָא בָשֶּת. ביתכ ןכ אלו :ל"א ?ןילָּבקְתמ ירח יאו |
 . תמו רטפנו עשילא הכב העש התואב .ןילבקמ שפנ לש ּהָבודְכַּד דַע-"םָדָא נב
 ןמ .יבר רטפנ הבושת ךותמש ,המוד : רמואו ובלב חמש ריאמ 'ר היו
 'רל | ןורמַאנ ןותַא . ורבק תא הפרשו םימשה ןמ שאה הדרי היִנורְּבְקִד
 הָמ  .דקּיִא חיִחָכְשֶאְו היָּתְרְַבִמ יִעָּב ,קפ) .דָקָיַא ךֶּבְרּד היִרְבִק אָה .: ריאמ
 ,הזח םלועב יניל--י'וגו "הלילה יעל :רַמָא ,יולע היִסְרפּ הוקלט בַמְנ +דַבַע
 לאי םֶא, ,רקוב ולוכש ,אבה םלועה הז--י'רקּפב הָיָה ,הלילל .המודש
 לע ויָמַחְרְו לפל 'ה בוט, :ּהָיְּב ביתכד ,בוט אוהש ,ה"בקה הז--יִלָאְנִי בוט
 . תִִפַמָאְו-י"ה יח יִכְָא ָךיִּתְלַאְ ףלצנל ץפחי אל םֶאְג ,"וישעמ לָּ

 . רָחַא לש ויָתונְּב ץ

 לא. :רמאו יבר רזג .יברמ הקדצ לוטיל ויתונב וכלה םימי רחאל
 טבת לא ,יבר :ול ורמא .""ויִמותיל נוח יִהָי לאו דָסֶמ ךשומ ול יִהָ
 . וסנרפתיש ןהילע רזגו יבר הכב העשה התואב .ותרותב טבח ,וישעמב
 אוהש ימ ,דימעה המ ואר-םימש םשל אלש הרותב עגיש הז המ :רמא
 . המכו המכ תחא לע-המשל הרותב עגי

 ? *ת"יִב,ְּב םֶלועָה אָרְבְנ המ יִנפִמ וו

 לכמ םותס ת"יב המ .םלועה ארבנ "ת"יִבְּב : יול 'ר םשב הנוי 'ר
 ,ןממְל המו ןֶלְעִמְל המ שורדל תושר ךל ןיא ךכ ,דחא דצמ חותפו וידדצ
 5 ןירמוא .אָבְלּו םלועה ארבנש םוימ אלא ,רוחאל המו םיִנָפָל המ
 אוהו ? ומש המו ! ןלעמלש הז : רמואו הדוקנב ןהל הארמ אוהו +ךארב ימ
 :רחא רבד !ומש ןודא ,ומש 'ה : רמואו וירחאלש הדוקנב ןהל הארמ
 .הָרָיִרַא ןושל אוהש ; 'ףְלֶא-ב אלו .הכרב ןושלב אוהש ? תייבב המלו

 .כי ,טק סיטסת7 | .גי ,ג תוכ6 .ט ,סמק סילסתש .סע4 ,סע8 .גי ,ג תוכל ג ,5 סילס1

 הבושתב םירזוח (םישוכא םילוח) טא-ןילבקתמ ןירזח ןיאו ?(הבושתב) ךב רזוח ךניאה
 .שפנהי אּוכד . דע-שפנ לש הכודכד דע ?(םתבושת תלבקתמה) םה םילבקתמ םנמואה
 לש ורבק הנה-דקייא ךברד הירבק אה . ותוא ורבקשכ-.הינורבקד ןמ .יל הארג-המוד
 (ורבק תא) ורקבל הצרו (ריאמ 'ר) אצי-דקייא היחכשאו היתרקבמ יעב קפנ .ףרשנ ָךבר
 ותרדא תא חקל--רמא ,יוליע היסרפו היתלוג בסנ ?השע המ-דבע המ .ףרשנש ואצמו
 התבכו-תייפטיאו . הזה םלועב ינאש ןמז לכ םונהינב ןיל-חזה םלועב יניל .רמאו וילע שרפו

 . ריאמ 'רכ הרותב םילודג םידימלת-דימעה המ . שאה

 -ןטמל .ןיעל הארנה עיקרה ןמ ןלעמל המ-ןלעמל המ .יתישארב, לש--''ת"יב,,ב וו
 -אבלו .לכה תולככ םימיה תירחאב-רוחאל .םלועה תאירב ינפל-םינפל . ץראל תחתמ
 וקב-וירחאלש הדוקנב  .הלעמלמ "ת"יב,ה לעש ץקועב-הדוקנב .וינפל אל .לבא-אבהלו |

 ."ףלא, איה יִנודֶא לש הנושארה תואהש-ןמש ןודא . וינפלש 'ףלא,ה יפלכ הנופה ןותחתה
 ל | \
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 יאב לכ ּוהָי אלש ,"ת"יב,ב אלא ימלוע תא ארוב יניא :ה"בקה .רמא
 אלא ? הרירא ןושלב ארבנו דומעל . לוכי .םלועה ךאיַה : ןירמוא םלועה
 | . דומעי ילואו ,הכרב ןושלב ,"ת"יב.ב ארוב ינירה

 . תומְלוע .יִנָש ּואָרְבנ תויִתוא יִּתָשַּב ז

 םלועה ,תומלוע ינש וארבנ תויתוא יתשב :ןנחוי 'ר םשב ּוחָּבַא 'ר
 רוצ 'ה הָיְּב יִּכ ?אָמַעְַמ המ ."ד"וי.ב רחאו "א'ה,ב דחא ,אבה םלועהו הזה
 ,"ד"וי.ב .ארבנ םהמ הז יאו "א"ה,ב ארבנ הז יא ןיעדוי ונא ןיאו .י'םיִמלוע
 ."א'ַהָּב -י"םָאְרֶּבַהְּב ץֶרָאָהְו םימָשַה תודלות הָלֶא,. : ביתכד המ ןמ אלא
 א"ה המ .ד"ויב .ארבנ אבה .םלועהו ,א"הב ארבנ הזה םלועה :יוה ,םֶאְרִּב
 ול שי א"ה המ .לואשל ןידרוי ןהש ,םלוע יאב לכל ומר :ןטמקמ חותפ
 ךכ--דצ לכמ חותפ א"ה המ .ןילוע ןה--ןידרוי ןהש העשמ : ןלעמלמ הדוקנ
 םלועה יאב לכ ויהי ךכ-ףופכ ד"'וי המ .הבושת ילעב לכל חתפ חתופ
 םלקְל ליחתה ,ןכ דוד הארש ןויכ .ןקְרַיל םיִנָּפ לָכ :ּוכְפָהְנ : ןיפופכ
 ,+"ה םֶש תֶא ּוללַה 'ה יִדְבַע ללה הָיוללה : תויתוא ,יתשב

 ? הֶלְחְת אָרְבְנ המ (ח

 יללח תיבו .ץראה ךכ רחא ,הליחת וארבנ םימש : ןירמוא יאמש תיב |
 םעט ןיאיבמ ולא .םימשה ךכ רחאו ,הליחת תאָרְבִנ ץראה :םירמוא
 תיִשארְּב, + יאמש תיִבְּד ןומעמ המ .ןהירבדל םעט ןיאיבמ ולאו ןהירבדל
 השע--ואשַעָשִמ ,אפכ השעש ךלמל : יץֶראָה תֶאְו םימשה תֶא םיִהְלֶא אָרְּ
 : ?ללה תיבד ןימעמ המ ..+"יִלגר םדה ץֶרָאָהְו יִאְסְּכ םימשה, ,ולש ןיְִופיִפֶ
 תא הנבשמ ,ןיִמְלִּפ השעש ךלמל :*'םִיָמַשְו ץֶרֶא םיִהלֶא 'ה תושע םִויְּב
 . *"םימש הָחַּפְט יִניִמיו ץֶרָא הָרְסָי ידי ףא, ,םינוילעה תא .השע -םינותחתה

 . תיפָשַכְמַה תֶא חַטש ןֶּב ןועמש רַעְּב ָךיִא ג. . סכומה ןֶבּו דיִסָחָה . (ט

 אָתיִרְואְב יִעָלְו אָדַחּכ ןיִמֶשְו אָדְחּכ ןילְכַא .ןולקֶשאְּב ןווה ןיריסח ןיִרִּת
 45 ,וס ,סיעםי6 .5 5 תי .6 = ,גיק | סיסק4 | ,ן 9 סימכי5 ד 2 תיכתרַכל ד וכ סיעשי1

 ו .גי ,תמ סיעטיפ ד | ,כ תיקסרכל

 רצי-םימלועה רוצ  ."אה, "דוי, ונייה-הָיב ? תאז םיעדוי ונא ןינמ--אמעט המ וז
 + רמוא יוה-יוה . םארב "אה,ב ונייה-םארבהב .בותכש הממ-ביתכד המ ןמ = תומלוע (ינש)

 :םידרוי םהש העשמ-ןילוע ןה ןידרוי ןהש העשמ .ושארבש גתה ונייה-ןלעמלמ הדוקנ
 לתשב .היבקה תא ללהל- -םלקל . םינתונעו םיענכנ-םיפופכ .םימשל םחור הלעת רבקל
 | ."הָיְ וללה-תויתוא

 .תורודמה-םינותחתה תא .לכיה-ןיטלפ .םילגר םודה-ןירופיפא .םמעט-ןומעט (ח
 .םינוילעה תורודמה-םינוילעה . םינותחתה

 ןיתשו אדחכ ןילכא .ןולקשאב ויה םידיסח ינש-ןולקשאב ןווה ןיריפח ןירת (ט
 .דחי הרותב וגהו דחי ותשו דחי ולכא-אדחכ אתיירואב ייעלו אדחכ
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 םכומ ןועָמְּ היִרָּב תימ .דסח היל לַמְּגְתַא אלו ןוחנמ דַמ ךמר .אדחּכ
 : רמא .רַעָטְצִמ אוהה יִרָש .דסח היל  לומְגִמ אָתְנִדִמ לָּכ .תלָטְבּ

 אֶל : היל .רמאו אָמְלִחְּב היל יִמָחְתֶא !םלּכ לֶאְרְַיִ ןוהיִאְנָשֶל תיל
 ובימ אָדָה דכַע ןידו ,הב לאו אָבּוח אָדָח דבַע ןיִד :יִרַמ ינב יבמ
 ןמ אָבח דבט אָל !היל םֶח ?אָריִסַה אוהה רבע אָבּוח הָמּו .הב לא
 הַמְו .די לש ןיליפתל שאר לש ןיליפת םידקה תחא םעפ אלא ,יומוי
 אלא .יומוי ןמ ובימ דבע אָל !היל םח ?םכומ ןועָמְּד ּהיִרְּב דבע ּובימ
 הָיִנולְכַיי : רמָא .היִנולכַא ןותַא אָלְו אָיְְבְלּובְל ןוטסירא דבע ןמָו דח
 דַח המ לָפִּו רַבָט הָנֶה אקְנשְּב :ןירָמָאה תיאו .ןולטי אלד  ,אָינְכְסִמ

 .יקְמְסמ אל יב ,םולכ היל רַמָא אָלְו היל בס ןּכְסִמ דַמ אָמָחַו ,לונע
 וג .,ןיננ וג ליטמ  היִרְבַמ אָדיִסְחְל אָריִסַח אהה אָמָח ןימוי רַתָּב .יופָא
 יפ לע תַחּוש ונושל םכומ ןועָמְּד היִרְבַל אָמַחִנ .יימּה ןיעובמ וג ,ןיסהרפ
 רעל יבר - םיִלָצְּב יִלַע תַרָּב םירמל אמחו .יִטָמ אָלְו יִטָמִמ יִעָּב , רהנה
 אָריִצ :רמא אנינח ןב יסוי יבר ,אָיָיב יִמְחְב אָיְלַמ : רמא הסוי רב

 והודיפפה אל םוקמה ישנא) דסח ול למגנ אלו םהמ דחא תמ-.דסח היל למגתא אלו ןוהנמ רח ךמד
 לומגימ אתנידמ לכ תלטבו .סכומה (שיא םש) ןועמ לש ונב תמ-סכומ ןועמד הירב תימ .(יוארכ
 ירש .(ודיפסהלו ותוולל) דסח ומע לומגל ידכ ,(םתכאלממ) םוקמה ישנא לכ ולטבו--דפח חיל
 ןוהיאנשל  תילד ייו רמא .רעטצהל (תמה דיסחה לש ורבח) זלה ליחתה-רעטצמ אוהה
 איצוהל הצר אלש אלא ,לארשיל :רמולכ) לארשי לש םהיאנושל םהל ןיאש יו-םולכ לארשיד
 דובכב ךכ לכ ולקהש) רכשו תוכז םוש (םהיאנושב ותוא הלת ןכלו לארשי לע הללק רבד
 .ול רמאו םולחב (תמה ורבח) ול הארנ--היל רמאו אמליחב היל ימחתיא | .(דיטחה
 רבע ןיד  .\םוקמל םינב םהש ,לארשי תא) ךנובר ינב תא הזבת לא-ךירמ ינב יזבית אל
 אל הללגב :רמולכ) הב ךלהו תחא הרבע השע (ינא :רמולכ הז-הב לזאו אבוח אדח
 השעמ השע (םכומה ןב) הזו--הב לזאו וביט אדח רבע ןידו ..(רפכתנ ונועו דסח ול למגנ
 .(הזה םלועב ורכש תא לכק אוהו דפח ול למגנ וללגב : רמולכ) וב ךלהו דחא (הוצמ) בוט
 .ול הלילח-היל םח ? דיסחה ותוא השעש חרבעה איה המ-אריפח אוהה דבע אבוח המ

 אייטבלובל ןוטסירא דבע ןמז דח | .וימימ הרבע השע אל אוה-יומוימ אבוח דבע אל
 הינולכיי רמא . הלכאל ואב אלו הצעומה ירשל הדועפ השע תחא םעפ-הינולכא ןותא אלו
 םתוא ךילשהל ךרטצי אלש ידכ  םיינעה (והולכאי) חולכאי : רמא--ןולטי אלד אייניכסמ
 -לוניע דח הינימ לפנו רבע הוה אקושב .םירמוא שיו-ןירמאד תיאו .(םילכאמה תא)
 דחא ןכסמ הארו-היל בסנו ןכפמ דח אמחו .תחא םחל רככ (ודימ) ונממ הלפנו קושב רבע אָוה

 יקמסמ אלד ןיגב .המואמ ול רמא אלו-םולכ היל .רמא אלו . (התוא) ותוא חקלו (רככה תא)
 הירבח אריסחל אריפח אוהה אמח ןימוי רתב .(שייבתי אלש) וינפ ומדאתיג אלש ידכ-יופא
 דיפחה ורבח תא דיסחה ותוא האר םימי ץקמ-יימד ןיעובמ וג ,ןיסידרפ וג ,ןינג וג לייטמ
 ונושל םכומ ןועמר הירבל אמחו .םימ תוניעמ ןיבו  םיםידרפ ךותב ,םיננ ךותב לייטמ

 יעב .רהנה לא הררומ ונושלשכ סכומה ןועמ לש ונב תא  הארו-רהנה יפ לע תתוש
 דיסחה ותוא) הארו-אמחו .גישהל לוכי וניאו (םימה תא) גישהל אוה הצור--יטמ אלו יטממ
 התיהש--אייזיב יטיחב איילת .(שיא םש) 0 ילע לש ותב--םילצב ילע תרב . (דוע

 בח



 - לארשי תורפס | -

 תוהד :ל"א ? ןַכ אָד הָמָל : ןול רמא .הָנֶיאְּב עיִבק םָעַהיִגְר אָעְרַתְד
 , רַמָא ייִרֶּמ ּהיִל הָקְמּו םוי דח הָמָיִצ תָוָהַּב : יִרְמָאְ תיִאְו . הָמְסְרַפַמ הָמָיַּב

 ןימירְמ ןִנַאְו חמש ןב ןועמש יִתָיִּד רע :היל ןּורָמָא ? ןכ אוה תַמיִא דע : :ןול
 ןיא :רַמָאִּד :ל"א ?הֶמְלּו : ןול רמא .הָיִנְרּוא וג היל ןיעְבְקְו הָנְרּוא וג ןמ היל
 למק אָלְו אָיְשְנ רבַעְתא אָהְו ,אָיָשְרִה לטקמ אָנַא -אָישְנ דיבעְתְמ אָנַא
 ןֶלּבִחִמ .ןולקשאד אָתְרְעִמ וג ןיִביִהְי ןישרח ןישנ ןיִנמִמ תיא אָהְו !אָישְרַח
 תילו אָיָשִנ רֶבָג אּוהְד ,ליַחְד אָגַא :ןול רמא .היל רומָא ליזיא אלא .אַמְלַ
 ףנמיס ןידָה דיבט-אָל ןיאְו ,תּואָבַמ אָה -ְּעַמיַה יא : ל"א .יִתְנַמיַהְמ אּוה
 .אָדְבע היל י ַתְ "לא .הָרָוַח איִהְו-ּהָרֶוחְו .הקפאְו ףיע לע רי בה :יומק
 ,דיִסַח רַבְג ףאד אָנא עדי : היל רמא .היקבש אָלְו ,יומוק אָנָמיִס בעמ אְָּב
 .תיִבְשַח יבלב ,תיִרָמָא אל יִמּפָּב אלא דוע אלו .דַבָע לכ תַא ןָּכ ןמ ריִתָי
 בַהְיָו ןיִריִחְּב ןירבונ ןינמות ּהיִמַע בס רירגס םויב חמש ןב ןועמש רמע דימ
 .ןוהישיב לע ןונופכו ןיִּתְדְח ןירְריִק וג ןונובהיו ,םייקנ ןישובל ינמות ןוהיִדָיְּב

 .הנזאב עובק .םנהינה לש רעשה ריצ-הנדואב עיבק םנהינד אערתר אריצ .הירש תוצקב היולת

 ךכ הז המל--ןכ אד המל .םונהינב םיאטוחה תא םינעמה ,הלבחה יכאלמל דימחה ותוא רמא-ןול רמא

 המצ איהש תמסרפמוצהמצ התיהש יפל-המסרפמו המייצ תווהד %ךכ תשנענ איה המ ליבשב)
 דח המייצ תווהד .םירמוא שיו-ירמאד .תיאו ..דסחתהל קר אלא 2 םשל אל הנעתמ התיהש)

 ,תמסרפמ התיהש) םימי ינשל ןובשחב ותוא הלעמו דחא םוי המצ התיהש-יירת היל הזקמו םוי

 דע) ךכ יהי יתמ דע :(םנהינה יכאלמל) םהל כ אוה תמיא דע ןול רמא .(םימי ינש המצש
 וג היל ןיעבקו הנדוא וג ןמ היל ןימירמ ןנאו  אוביש דע-יתייד דע ? (הנודנ יהת יתמ
 ןיא רמאד | .ונזא ךותל ותוא ןתנו הנזא ךותמ (רעשה ריצ תא) ותוא םירנ ונחנאו--הינדוא

 ונורהא) רוה ינא (זא ,אישנ השענ היהא םא--איישרח לטקמ אנא איישנ דיבעתמ אנא
 אלו אישנ השענ אוה הנהו--איישרח לטק אלו איישנ רבקתוא אהו .םיפשכמה לכ תא
 ןלבחמ ןולקשאד אתרעמ וג ןיביהי ןיישרח ןיישנ ןינמת תיא אהו .םיפשכמה תא גרה
 תא תולבהמ ןהו ,ןולקשאבש הרעמה ךותב תונותנה ,תופשכמ םישנ םינומש שי אלהו--אמלע

 איישנ רבג אוהד ליחד אנא .(חטש ןב ןועמשל) ול רומאו ךל-היל רומא ליזיא .םלועה
 אה ךנימיח יא | .יל ןימאי אלו אישנ שיא אוהש יפל ,ארי ינא--יתנמיהמ אוה תילו
 תא השע ,אל םאו-יומוק ךנמיפ ןידה דבע אל ןיאו .בוט ירח ,ךל ןימאי םא--תואבט
 .(הילאמ אצתש) האיצוהו ךניע לע ךדי תא ןת-הקפאו ךנייע לע ךדי בה .וינפל הזה ןמיפה
 --אדבוע היל ינתו לזא .רוזחת איהו (המוקמל ןיעה תא) הריזחהו--הרזח איהו הרזחו
 אלו יומוק אנמיפ דבעימ אעב | השעמה תא (חטש ןב ןועמשל) ול רפפו (דיסחה) ךלה
 ןמ ריתי דיפח רבנ תאד אנא עדי .ול ןתנ אלו וינפל ןטיסה תא תושעל הצר-היקבש
 אל ימופב .תושעל לכות הזמ רתויו התא דיסח שיאש ינא עדוי--דבע ליכי תא ןכ
 ולג אל םאו ,תופשכמה תא רעבל) יתבשח יבלב אלא ,יתרבד אל יפב--תיבשח יבלב תירמא
 ןינמות הימיע בסנו .םיטשנ םויב-רירנס םויב . (?יבלבש המ תעדי ןיאמ ,םיטשה ןמ תאז ךל
 -םייקנ ןישובל ןינמות ןוהידיב בהיו .םיִרּוחַּב םישנא םינומש ומע חקלו--ןיריחב ןירבונ

 :םתוא 6 ו--ןוהישיר לע ןונופכו ןיתדח ןירדיק וג ןונובהיו . .םייקנ םידגב םינומש םדיב ןתנו

 םידנכה ובטרי אלש) םהישאר לע (תורדקה תא) ןתוא ופכו תושדח תורדק ךות לא (םידנבה תא)
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 -- ןינת ןמז תירפצ ןיִאְו ,ןוכישּובְל ןּושבֶל -- ןמז דח תיִרָפצ ןיַא :ןול רמא
 אָדְח ףוגי ןוכֶנמ דחו דח לָּכ ,ןיִלְלְפ ןּותאְּד ןיכו ,אדְחּב ןוכֶלְּכ ןולוע
 -- אערא ןמ הָיִנְתלְמלמ :אָשְרַח ןיִדָהְה היקסעד .אערא ןמ ּהָיְלַטְלַטיו
 :ןול .רמא  .אָתְרְעמְד אָעְרִת לע היל םקו לֶא .םולכ  דַבָע ליִבָי אל

 וג

 ןיִדָהְב אָכְהְל תיתא ףיה :היל ןּורמָא !אָנַא ןכדיד ןמּב יל ןוחַתָּפ ,םייוא םייוא
 אכה אָהיִתֶא המו" :היל ןורמא .ךלהמ אקו אופס יניב :ןול רמא ?אָמּי

 אָדַח לכ תוהו .םֶכָח אוהד הָמ דיבעי יִטָמ לכ הָפְלִמּו ףלימ : רמא ? דבעימ
 אָיְתַימּו הרמא איהד המ אָדְהְו ,אָּתְפ אָיְתְיִמּו הרמא איהד המ הָרַמַא ןוהנמ
 הרמא איהד המ הרמא ,ןילישבת איתיימו הרמא איהד המ הרמא ,דַפוק
 רַפַצ יב תיא :ןול רמא ?דֶבָע ףֶּב תיִא הָמ ּתַא :היִל ןורמא .רַמָח איתיימו
 .ןוכל יִּדחְמּו ידח ןוכָמָע .וָה ןיריחְּב ןירְבג ןינָמִת ןוכֶל יתָימּו ןירפצ ןיִרֶּת
 --ןנינת ןמז רפצ ,ןוהישּובְל ןושבלו-ןמ! אְדַח רפְצ .יִעָּב ןנא ןּב :היל ןורמא
 .ןינובלְצו ןולזאנ ןיננַעמו !היִנז םוכחי יטמר לכ :רַמָא . אָדְחּכ ןוחְלִב ולעו

 .םכידנב תא ושבל זא-ןוכישובל ןושבל :.תחא םעפ קורשא םא-ןמז דח תירפצ ןיא .(רטסמ
 שיאכ םכלוכ ולע-אדחכ ןוכלוכ ןולוע .תינש םעפ קורשא סאו-ןיינת ןמז תירפצ ןיאו
 אדח ףוגי ןוכנימ דחו דח לכ .(חרעמה לאו םיסנכנ םתאשכו-ןיללע ןותאד ןויכו .דחא
 היקסיעד .ץראה לעמ הנסיריו/ (ןהמ) תחא קבחי םכמ רחאו רחא לכ--אערא ןמ הנילטלטיו
 פא :ףשכמה לש ועבט ךכ יכ-םולכ דבע ליכי אל אערא .ןמ הינתלטלט אשרח ןידהד
 -אתרעמר אערת לע היל םקו לזא . הטואמ תושעל לוכי וניא ץראה לעמ ותוא תומירח
 !וה וה :האירק לש הרבה--םייוא םייוא .הרעמה חתפ לע דמעו (חטש ןב ןועמש) ךלה
 ךיה .(ףשכמ :רמולכ) ןכלשמ דחא ינאש ,יל הנחתפ--אנא ןכדיד ןמד יל ןוחתפ .(!אָלַלַאה)
 אניוה אייפיט יניב ?(הזכ רירגפ םויב) הזכ םויב הנה תאב ךיא--אמוי ןידהב אכהל תיתא
 המו .(םימשגה ילע ודרי אל ןכלו ,םיפשכ ידי לע) ךלהמ יתייה םימשגה תופט ןיב-ךלהמ
 .יטמ לכ  .רמללו דומלל-חפלימו ףלימ ?ןאכ תושעל תאב הז המו-דבעימ אכה אתיתא
 תווהו . תושעל לגוסמ אוהש המ לכ תא השעי ותלכיבש ימ לכ-םכח אוהד המ דיבעי
 תרמוא איהש המ תרמוא ןהמ תחא לכ התיהו-הרמא איהד המ הרמא ןוהנימ ארח לכ
 תא .ןיי-רמח .רשב-דפוק . וזו--אדהו . םחל האיבמו-אתיפ איתיימו .(םפק רבד הזוא
 ןוכל יתיימו ןירפצ ןירת רפצ יב תיא ? תושעל ךתלכיב שי המ התאו-דבע ךב תיא המ

 ינאו תוקירש יתש קרוש ינאש :(תאזכ תושעל יתלכיב שי) יב שי-ןיריחב ןירבונ ןינמת
 ןכמע םיחמש ויהי רשא-ןוכל יידחמו יידח ןוכמע יווה .םירחבנ םישנא םינוטש ןכל איבמ
 --ןמז אדח רפצ , (רמוא התאש הט השעתש) תוצור ונא ךכ--ייעב ןנא ןכ .ןכתא םיחמשמו

 ןולזאו ןינונעטו  .וגוז תב ול רחבי אבה לע-הינוז םוכחי יטמד לכ .תחא םעפ קרש
 .ןתוא ולתו ופלחו ןתוא ואשנו-ןינובלצו



 ילצ"ושי תוחפס ו 0

 < .ןטק דַעומ

 ישילש קרפ
 .אָשְעְלַא רַבּו אָרְפִק רב (א

 ץיִלֶאש אָמַע לָּכ :ארֶפמ רב היל רמא .אָשָעְלֶא רבל רקומ הָוַה יבר
 .םימשמ. : לואש -ל"א .? לואשינ המ : ל"א ? היל לֶאְש ָּתַא תיל ּתַאְ יִּבְרְל
 .גאָּבְחְנְוםיִרָעְנֶהואָר .םיפְנִכ ילעב לָּכ תֶדָחְפִמ ,ּהָחיִב יִתְכְרִיְב הָימוה ,הָפַמָשִנ
 ךפה ."וניִעְּב רכְלְנ-דָכְלַהְו !וה וה :רמאי םֶנִה .ּודָמָע ּומק | םיִשישיו
 -יומויב אָינַמְתִמ אוה תיִלָד עדו .ןקז ךריכמ יניא :יבר רמא .ָךיַחְג היִתְמַחְ

 . ףּוגהו הָמָשָנַה (ב

 אָתְלִּת לָּכ :יול 'ר םשב .ןיִנָכיִמִה עשוחי 'ר ,יִפַּפ 'רד ּהיִרָב אבא יבר

 יימַח איה ןעּפ .היפנְל הַָח אוהד הָביִבְס ,אָפִ לע אס אָעְפִנ ןימיי
 סרבה םימי 'ג רחאל .ּהָל הָלְוָאְו היל אקְבָש איה ,יופָא ןוהיויז יִנתְשאַר
 ינח 'ר !יב תתנו תפמחו תלזגש המ ךל אָה :ול תרמואו וינפ לע תעקבנ

59 .5 

 .םשַה תללק (ג

 .עמשש דחאו לארשימ םשה תללק עמשש דחא :היעשוה 'ר ינת
 / | .ככ ,די כוס | בג 3 יכס1

 .אל לבא ,לודנ רישע היהו ונתח היהש-אשעלא רב .דבכמו ריקומ היה--רקומ הוה (א
 (חרות רבדו םילאוש לכה--היל לאש תא תיל תאו יברל ןילאש אמע לכ .םכח דימלת

 .הדיחה תא ונממ לאש-לואש .לאשא המ-לואשינ המ ?ותוא לאוש ךניא המל התאו יבר תא
 .החפקשנ םימשמ .(ןקז היהש יבר תא טינקהל תנָוְמ התיהו , תומה-הנורתפ רשא) תאזה

 תדחפמ .התבש םוקממ עמשנ הלוק-יהתיב יתכריב הימוה .םימשה ןמ הרזג איה התימה
 םיריעצה קר-ואבחנו םירענ הואר .הנממ טלמהלו ףועל לכויש ימ ןיא יכ -םיפנכ ילעב לָכ
 :םניאש ,התארקל ומק םישישיה לבא-ודמע ומק םישישיו | .ץק תע דע הנממ רתסהל םילוכו

 דכלנהו .הנממ סונמ ןיא יכ "!יוח, קעוצ הנממ סנה-וה .וה רמאי םנה .הנממ םלעתהל םילוכי
 יבר ךפה-ךיחנ היתמחו ךפה .הנממ לצנהל ול ליעוי אל המואמו ,וחרכ לעב--ונועב דכלנ
 .ןקזל ךתונמל ךתוא ריכמ יניא-ןקז ךריכמ יניא . קחוצ אוהש (ארפק ןב תא) ותוא הארו וינפ תא
 .םכחל הנמתי אל יבר לש. וימיבש ,ארפק רב עדיו-יומויב איינמתמ אוה תילד עדיו . ךטסומ

 .שפנה הרובקה רחאל םימיה תשלש לכ--אפונ לע אסייט אשפנ ןימוי אתלת לכ (ב

 איימח איהד יויכ .וכותל רוזחתש תבשוח איה-חיבגל הרזח איהד הריבס .ףוגה לע תפחרמ
 / -הל הלזאו היל אקבש .וינפ הארמ הנתשנש האור איהש ןויכ-יופאר ןוהיויז ינתשיאד

 חיאר איבמ-אכה ןמ הל יתיימ .ול תרמוא איה ולאכ-תרמואו .הל תכלוהו ותוא תבזוע איה

 שרפתש--העשה התואב .םכינפ לע הרזא-םכינח שרפ וליפאו . (הזה קוספה ןמ) ןאכמ הזל |

 .וינפ לע הרזנ



 ב = .ןטק רעומ :ימלשורי דומלת

 יר םשב הימרי 'ר ,יפוי 'ר ?הוה ןמזב עורקל המ .ירֶבָּב לָּב אָלָפי יִנָמְמַה
 | .עורקלמ וקספ ןיִנָּפְדִּגַה ּוּבְבָשִמ : ןנחוי

 רָשָּב לָּכ יִתְלֶא 'ה יִנָא הָגַה ?אָמְעמ המ .עורקל בייח יוגַה ןמ םשה תללקי

 .םישנ ההס

 .הַטומ
 .ןושאר קרפ

 .יתשֶאְל שיא ןיִּב םולָש ריִאָמ יִּבַר איִבַה ךיִא (א

 הָוַה ריאמ יבר :אדְב ןיִרָה יעפשמ הָיַח יול יברד ָּּיִנְתַח הידבז יבר
 הָפיִלְי אָתְתַא אָרַח ןֶמּפ תוהו .אָבְש יליל לכ אָהְפמְר אָתְשיִנְכִּב שירד ףיל
 אָניִצוּב תַחַּכְשַאְו ּהָתָיִבְל לועיִמ תִיַעְּב תלזא , שירד נע ןמז דח .הילק העמש
 .אשורְרְּב היִלָק אָעְמְשִמ :היל הרמא ?הָתיַוה ןָה :הלעב הל .רמא .יִפטמ
 ןמו דט ,ּהָתִיִבְל אָכָהְל הָלְלַע אָתְּתִא איהה תילד .ךַכו ףֶּכִמ :הל רמא
 רָבַעְו שדקה חורב ריאמ יבר הפצ .אָעורָרְּד יופא וג הקְקְרְו הָלְזַא איִהְּד
 יפית ,הָעַעְל .שוחְלְמ .הָעְַיִד ,אָתְתַא לכ :רמא ,היִנַעְּב שָשָח .ּהימְרְּג
 ףימרג ידבט ,ךתיבְל ןילעית יִתְנְע אָה :אָחְריִנְכ הל הרמא .שוחְלָת
 שוחלמ ּתַא הָמְכָח :הל רמא ,היִּבִגְל תֶתַא .היִנָע וג הָקְקַר ּתַאְו היל הֶשָחְל

 ,זכ | ,ככ סימרי1

 ,םייוגה יהלא םנ הז ללכבו--רשב לכ יהלא 'ה .לבא תואל וידגב תא-עורקל .בייח (נ
 .םיהלא תא םיפדגמו םיפרחמה-םינפדנה .יונה תללק לע וליפא עורקל םיבייח ןכלו.

 שירד ףילי הוה .הזה השעמה תאגרפסמ היה-אדבוע ןידה יעתשמ הוה .ונתח-הינתח (א
 לכב (םוקמ םש) תמחבש תסנכה תיבב שורדל ליגר היה--אבוש יליִל לכ אתמחד אתשינכב:
 הליגר התיהש תחא השא םש התיהו--הילק העמש הפילי אתתיא אדח ןמת תוהו .תבשה תוליל
 לועימ תיעב תלזא .שורדל ךיראה תחא םעפ-שירד ינע ןמז דח .(ותשרד) ולוק תא עומשל

 -התיוה ןה .יובכ רנה תא האצמו התיב לא סנכהל התצרו הכלה-יפטימ אניצוב תחכשאו חתייבל =

 הכ-ךכו ךכמ .ןשרדה (תשרד תא) לוק תא עומשל-אשוררד הילק אעמשימ .תייה הפיא
 איהד ןמז דע התייבל אכהל חללע אתתיא איהה תילד .ףיפוי הכו םיהלא יל השע*
 וינפב קריתו ךלתש דע התיבל תסנכנ איהה השאה ןיאש-אשורדד יופא וג הקקרו הלזא.
 הימרג רבעו .הזה השעמה תא שדקה חורב הזח-שדקה חורב ריאמ יר הפצ .ןשרדה לש"
 שוחלימ העדיד אתתיא לכ .וניעב ששוח אוה ולאכ ומצע תא השעו-הינייעב ששח.
 שוחלתו אבת (האופר תלוגפ םשל) ןיעה לע שוחלל תעדויה השא לב-שוחלת יתית הניועלי

 -ךיתיבל ןילעית ךיתיינע אה .התנכש (תאזח השאל) הל הרמא--אתרינמ הל חרמא . (יל)

 וג הקקר תאו היל השחל ךימרנ ידבע | .ךתיבל אובל ילכותש ךתע העינה הנה
 שחלה השעמ תעשב יכ| וניע ךותל יקריתו ול תשחול תא ולאכ ךמצע תא ישע--הינייע
 תא המכח .(ריאמ 'ר לא) וילא (השאה התוא) האב-היבגל תתא .(ןיעה ךותל םיקקור ויח
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 :עבש ינְּב ןיקקור]| :הל רמא .אל :היל חרמא הילע היִתְמיִאַמ ?אָניַעְל
 ןמז דח :ךילעבל ןירמָא ןילזא :הל רַמָא ,תקקרד ןמ .היל בט אוהו ןיִנמָז
 ןיזבמ ךכ ,יבר :וידימלת ול ורמא .ןינמיז העבש הקקר איהו ,יל ָּתְרַמַא
 .הילספס היל ןיקלמו חיל יִתִימ ןנוה אָל ןל תרמא וליא ?הרותה תא
 דובככ ריאמ דובכ אהי אלו :ןול רַמָא  היִתְּפִאְל היל הָיִצְרְמּו ןייצרמו
 לע הָחְמיִש ,בותכה רמא ,השודקב בתכנש .שדקה םש םא המו ?ונוק
 !ןכש לכ אל ריאמ דובכו ,ותשאל שיא ןיב םולש ליטהל ליבשב ,םימה

 .ישילש קרפ
 .םּורָע עָשְרְו הָטוש ריִמָח (ב

 ץולָחָאשְכל. :רמא ,רהנב עָּבְטַבְמ קונית האר ?הטוש דיסח והז יא
 האר :ושפנ תא הז איצוה ויליפת ץלוח אוהשכ םע  ,"ונליצא יליפת
 הרענ האר !"ול הננתא הליחת וב עגפאש ימב, :רמא ,הָרּוּכַב  הניאת
 ,וגרוהל וריבח רחא ףדורה :ןִניִנְתִּד איה אדה .הירחא ץר היהו הסרואמ
 בר םשב ןקירז 'ר -- םורע עשר .הסרואמ  הרענ רחא ,רוכזה .רחא
 אָרָהְכ אָיְתֶאְו .םירחאל תורומחו ומצע לע תולק הרומ אוהש הז :אנוה
 ירמוחכו יאמש תיב יִרְמּוחְּב גוהנלו ומצע לע רימחהל הצורה לכ :יִנְתְד

 ךותמ--אל היל הרמא הילע היתמיאמ ? ןיעה לע שוחלל תא תעדויה--אנייעל שוחלימ

 וב יקקר--היל בט אוהו ןינמיז עבש היוגב ןיקקורו .אל :ול הרמא ,הילע התיחש ,ותמיא
 יבל-ךילעבל ןירמא ןילזא . הקקרש רחאל-תקקרד ןמ .חל בטוהו םימעפ עבש (יניעב)

 ינפב קריאש יל תרמא התא-ןינמיז העבש הקקר איהו יל תרמא ןמז דח .ךלעבל ירמאו

 היל יתיימ ןניוה אל .ונל-ןל .םימעפ עבש הקקר (ינא :רמולכ ,השאה התוא) איהו תחא םעפ ןשרדה

 ?לספסה לע ותוא םיקלמו (השאה לעב תא) ותוא םיאיבמ ונייה אל יכו--חילספס היל ןיקלמו
 אלו .ותשא תא םייפלו תוצרתהל ותוא םיחירכמ ונייהו-היתתיאל היל הייצרמו ןייצרמו
 לע החמיש .וארוב דובכמ רתוי בושח ריאמ לש ודובכ יכו-ונוק דובככ ריאמ דובכ אהי
 .הטוסה תא םיקשמ ויהש ,םירראמה םימה-םימה

 = ויהש--יליפת ץולחאשכל .עובטל בורק היהש ,םימב תועובעבא השוע--עבעבמ (ב
 . שפנ חוקפ ינפב דמועה רבד ךל ןיאש ,תוטש לש תודיסח יהוזו ,םימב ןיליפתה וסמי ןפ ארי
 םירוכבה ןמ תונהיל היה רוסאש ומכ ,הנממ תונהיל אלש--ול הננתא .ונגב-הרוכב הנאת
 שיאו-הירחא ץר היהו .תגהונ םירוכב תוצמ ןיא הזה ןמזב יכ  ,תוטש יהוזו . שדקמה ןמזב

 אוה ירה-,םד ךופשל הצר אלש אלא ,ונרהל לוכי דיסחה ותואו ,הדובכ תא ללחל ,הירחא ץר
 = יהפדור תא גורהיש הז ידי לע וליפא הסרואמה הרענה תא ליצהל בייח הרותח ןמש יפל ,הטוש
 -וגרהל רתומ--'וכו וגרוהל וריבח רחא ףדורה . (ןירדהנפב) ונינשש והז-ןנינתד איה ארה
 תורומחו . תווצמב ומצעל ליקמ אוה-ומצע לע תולק הרומ ?םורע עשר והזיא-םורע עשר
 םיאתמ הזה רברהו--ינתד אדהכ אייתאו .קכידצל והובשחיש ,המרעב םירחא לע רימחמו-םירחאל

 .םירוסַא ,תורומח-ירמוח . אנתה הכנשש המל -
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 ילוקכו ולא יִלקְּכ :?ךלוח ּךָשחּב ליִסְּכַה. :רמאנ הז לע - ללה תיב
 ,ןהירמוחכו .ןהילוקכ -- יאמש תיב  ירבדכ וא אלא ,עשר ארקנ -- וליא
 תאָצָי אלש דע :רַמיִתְד אָרָה .ןהירמוחכו ןהילוקכ -- ללה תיב ירבדכ וא
 רבועה לכו ,ללה תיבכ הכלה םלועל -- לוק תב תאְצָיְשַמ לבא ,לוק תב
 .התימ .בייח ללה .תיב ירבד לע

 , ישימח .קרפ
 ?בּויִא היה יִתְָמיִא (נ

 םהרבא ימיב :ארפק רב םשב שיקל ןב ןועמש יבר ?בויא היה יִתָמִיִא
 :ביתכו .פומָש בא ץוע ץֶרֶאְב הָיָה שיא, :ביתכד אוה אדה--היה וניבא
 --ותשא התיה הנידו היה בקעי ונבא ימיב :רמא אבא יבר .שורכְּב ץוע תא.
 הָשַע הָלְבָנ יִּכ. :םיתכו ,"יִרָּבִדִת תולָבַּנה תחא רָּבַדְב. : ביתכד אוה ארה
 רָשָא :ביתכד .אוה אדה--היה םיטבשה ימיב : רמא יול יבר .י'לֶאְרְשיב
 ןתדיריב :רמא אתפלח ןב יסוי יבר .י"םֶתּוכָאָמ ּודָחְּכ אל ודיג םיִמָכַח
 המ ,ונאצל ַּדַנְו באז אבש ,העורל לשמ .תמ ןָתְילַעבּו ,היה .םירצמל
 לווַע לֶא לא יִנְיִנְס : ביתכד אוה .אדה--ודגנל דחא שיית דימעה ?השע
 ילודגמו היה הערפ ידבעמ בויא :לאעמשי 'ר ינת ."יֶנָמֶרְי םיִעָשְר יִדָי לע
 ביתכו ,*וגו "ה רַבְּב תֶא אָרְיַה. :ביתכד אוה אדה--היה ולש אָיִליִמָּ
 :רמוא אדוהי רב יסוי יבר .י'ערמ רָמְו םיִקלֶא אָריַו רָשָנ םֶּת שיא, :היּב
 הָעָלְו םֶתְיִזַמ םֶכְלְּכ םֶּתַא ןַה, :  ביתכד אוה אדה--היה םיטפושה טופש ימיב
 ָתְבַהֶא, .: תונרגב רשעמ ןילטונ ויהש ,ירוד ישעמ םתיזח --ּי'ּולְּבַהָּת לָבַה ה
 תוכלמ ימיב + ןתנוי יבר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר .ּי"ְֶנָּד תור "לָּב לע ןֶנְתֶא
 םידשכ ימיב :רמוא ןתנ יבר .יייםָקְקתַו אָבַש לּפּתַ :רמאנש ,היה אבש
 :רמא החרק ןב עשוהי יבר .י'םיִשאָר הָשלש ומָש םיִדָשַּכ. :רמאנש ,היה

 .₪י ןוט סשל תי ןוט כוי65 ו דל תיטסרכפ | .י ,3 .כוי64 .םכ ,ככ א 6 6 לו .די 2 תנס

 5 ,סע סק15  .וט ,6 כויק13 6.  ,ט עטוס11  .כי זכ סש10 .6 ,6 כוית9 | .כ ,ט תומשח

 ו

 וא יאמש תיב ירבדכ וא גוהנל ךירצש ,רמוא התאש הז-רמיתד אדה .םיִרָּתיִה , תולוק-ילוק

 . ללח תיבכ הכלהש עידוהל--לוק תב תאצי . ללה תיב ירבדכ
 .וצראב בשי בויאש ,הרתיה ותובישח םש לע "רוכב, ארקנש-ורוכב ץוע תא ג

 םהישעמ לע ודוהש ,הדוהיו ןבוארל בותכה ןוכמ שרדה יפלו-.ודחכ אלו ודיני םימכח רשא

 בויא תא םג היבקה ריגסה ךכו ,ןאצה תא ליצהל ידכ--ודננל דחא שיית דימעה . ושוב אלו

 -ינטרי םיעשר ידי לעו . ןטשה דיב-ליוע לא . לארשי לע גרטקי אלש ידכ ,ןטשה דיב
 :רמאל ,העידיה אהב-אריה .  ויצעויו וירש--איילימפ . ינאכדי םיעשרה לארשי ינב ללגבו

 .-תונרגב רשעמ םילטונ ויהש ."םיהלא ארי, רמאנ וילעש ,בויא היה הזו ,עודיה םיהלאה ארי
 םינחכ םתוא וחקי אלש ידכ ,תוגרגב תורשעמ םילטונ ויה ,םעה תא םיטפושה ,םייולהו םינהכה

 ןתמ תחקל תבהא--ןגד תונרנ לכ לע ןנתא תבהא . ןידה תא םיטמ ויה הז רכשבו ,םירחא

 -םירשכ .אבש תכלממ תאס דודג--אבש לפתו .ןידה תא תוטהל ידכ ,תוגרגב דחוש
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 ,ּ"הֶאְרַמ תובוט תולּותְּב תור ּךְלֶמל ּושְקְבְי, :רמאנש ,היה שוהושחא ימיב
 :רמא יול ןב עשוהי 'ר .י"בויא תונָבְּכ תופָי םיִשָנ אָצְמְנ אלו, :ביתכו
 ןכ םופָל .היה לארשיו היה הלוג ילועמ : רמא ןנחוי 'ר .היה הלוג ילועמ
 ה ,ייןליעמ תא ערקו .בויא םקיו,- 5לָבֶא תוכלה ונממ  דמל ןנחש 5
 :הייח 'ר ינת .דַמְעִמ עורקל ךירצ לָבָאָש ןכמ :ןנחוי 'ר םשב יופ ןב הדוהי
 ןועמש יבר .ימלועמ ויתרטפו ורכש ול יתתנו קירצ דחא יוג ימלועב יל היה
 ןועמש 'רד ּהיָתָמש הָפְלַחִמ . תויחל דיתע אלו היה אל בויא :רמא שיקל ןב
 םהרבא ימיב :ארפק רב םשב שיקל ןב ןועמש 'ר רמא ןֶמַמ !שיקל ןב
 המלו .ויה אל ןירוסייו היה אוה :אלא ? ןיִכָד רמא אוה אָכָהְו ,היה וניבא
 . ןהב דומעל לוכי היה-וילע ואב יִלּולֶאַש ':רמול אלא ?וילע ובתבג

 ,יעישת קרפ

 . ריִמָשַה (ד

 ימי תששמ אוה הָיִרַּב ? הזה רימש לש וביט המ :הָדּוי 'ר רמא ,ינת
 לש ןיִחְולָּכ וינפל תּוחְּתַפְתִמ ויה- םינבאל ותוא ןיארמ ויהש ןיְכְו ,תישארב
 ותונְּבַהְּב תֶיִּבִהְ, :ביתכד אוה אדה ,םימלועה תיב המלש הנב ובו .םקניפ
 תָיּבב עַמָשִנ אל .לןרב יִלְּכ לָּכ .ןוְרנהְו תובקמו הָנְבִנ עָסַמ הָמְלָש בא
 הָלֶא לָּכ, : ביתכד אוה אדה ,ויה תורְרּוגִמ : רמוא הימחנ 'ר .+"ּותונָּבַהְב
 : התעמ רומא -+"ץוחמו תִַּבְמ הָרְְּמַּב  תורְרְִמ תיִזָג תודמְּכ תורקי םיִנָבַא
 יבר .םינפל סינכמו ץוחבמ ןקתמ אלא ,םולכ ןהל השוע היה אל םינפבמ
 הימחנ יבר ירבדו ,שדקמה תיב  ינבאב הדוי יבר ירבה ןיארנ :רמוא
 - לע ןותנ וליפא :וב דומעל לוכי רבד לכ ןיאו .המלש לש ותיב ינבאב

 .ט 5 סש5 2 ,\ .5 סיכלמ4 כ ,6 סם .וט ,כמ כויס8 .כ ,3 רתס1

 .שורושחא ימיב קר ושקבתנ תופי םישנו--תופי םישנ אצמנ אלו .םידשכה תכלממ תאמ דודג
 יר לש ותערלש יפל-ןכ םופל .הלונה ילוע לע םיולנה םירגה ןמ דחא--היה הלוג ילועמ
 ותעדל םג יכ-דחא יונ . דמועמ עורקל ךירצש ,לבא תוכלה ונממ דמל ןכל ,לארשי היה ןנחוי
 < -ןמת .שיקל שיר לש ותטיש תא רתוס הז אלה-היתטיש הפלחמ .לארשימ בויא היה אל

 .ךכ רמוא אוה ןאכו--ןיכה רמוא אוה אכהו . תאזה הינופה שארב ,םש

 םוקטמ ןתוא ועיסהש ומכ תומלש םינבא-עסמ המלש ןבא |. םיפד ,תוחול--ןיחוול (ד

 ויח םינבאה--ויה תוררונמ .רימשב ןתוא ותתסש יפל-עמשנ אל לזרב ילכ לכו .ןתחיקל
 היה ,לזרב לוק עמשנ אלש ,רמאנש המש ,עמשמ ןאכמ--חתעמ רומא .לזרב ילכב תוררוגמ
 --הדוי 'ר ירבד םיארנ .ץוחבמ םונבאה תא ןקתמ היהש יפל ,(תיבה ךותב) םינפבמ הז
 .רימשה ינפב--וב דומעל .תורגמב םינבאה תא וררגש-הימחנ 'ר ירבדו .רימשב ושמתשהש



 9% .הטוס :ימלשורי .דומלת

 .ןישוע ויה המ .דרויו עקוב היה דימ - תכתמ לש םָט ךותל וא ןבאה יבג
 יִנַמ ךותל ותוא ןינתונ רמצ לש ןיִכומ ותוא ןיכרוכ ויה ?ודימעהל ול
 ,י'ִזָע לע רש גיִלְבִמַה :ביתכד אוה אדה ,םירועש לש ןיִּבַס אלמ רֶבִא לש

 ,תוּבְתּכ

 .רשע דחא קרפ
 .ליִלְגה יִסּוי 'ר לָש ותָשּורְנַב הָשַעַמ

 :היל הרמא ?ןירוח הָנּוכש אָכָה תיל :הל רמא .םולכ ּיִל בַהְיַתֶא אָלְ
 .הל טיִבָח ירש .ןָממְל הל לע יִלְיִחְּב תילו יקּבַשמד .הנוכש אכה תיא
 אָתיִּב דח יגָּב ןובהיו ןובס) .אָקושְּב יזַּבְחִמ ןולק עמשּ ילילגה יסוי 'ר רבע
 ּךְרָשְּבַמּ :םש לע ,ןייחב ןווחד ןימוי לכ ןיִנּזִמ ןול קיִסמ הְָהַו ,היִדיד ןמ

 .ע ,ס סומע1

 תרוענ-]יכומ .וינפב דומעל לוכי ילכ םוש ןיאש ירחא ,ורמשלו וקיזחהל--ודימעהל .ףד-םסט

 םירהה תעקבמ וזכ הלק הירב-זע לע דוש נילבמה | .תרפוע--רבא .הפפוק-ינט
 .םישק םינבאו

 התיה-ןינס היל הקיעמ תווח | .ילילגה יפוי יבר לש ותשא-'וכו 'רד היתתיא | =
 ,התוא שרג-ךרקיאר איה תילד הקביש .ולצא-היבגל  .סנכנ-קילס . הברה ותוא תרעצמ
 התבותכ-ילע בר הנרופ .(וזכ השא םע תויחל אוח ךל דובכל אלש) ךדובכ יפל איה ןואש
 תא ךל ןתונ ינא-הקבשו הנרפ ךל ביהי אנא .(חל םלשל תנשמ ידי ןיאו) ילע הבורמ
 תביסנו תלזא . השרנו התבותכ ימד ול ןתנ-הקבשו חנרפ היל בהי .הנשרגו התבותכ
 איגפב דיבעתאו יוסכנ ןמ תחנתיא = .ריעה רמושל א תאשינו הכלה-אתרקד ארוסטל
 לע היל ארזחמ תווהו . (ויניע יתשב רוע) רוהנ ינפל השענו ויסכנמ (רמושה) דרי-ארוהנ

 דח .(תובדנ ץבקל) ותוא תגהנמו ריעה לכ לע ותוא תרזחמ התיהו-היל ארבדמו אתרק לכ
 אלו ריעה לכ לע ותוא הריזחה תחא סעפ-םולכ היל בהיתא אלו אתרק לכ לע היתרזח ןמז
 הנוכש אכה תיא ? תרחא הנוכש ןאכ ןיאה-ןירוח הנוכש אכה תיל .המואמ ול ןתינ
 ןיאו-ןמתל הל לייע ילייחב תילו .ינשרגש ילעב רג הבש ,תחא הנוכש ןאכ שי--יקבשמד
 ןולק עמשו .רבע-רַבַע .התוכהל ליחתה-הל טיבח ירש .(השוב תמחמ) םשל םנכהל חכ יב
 ןמ אתיב דח וגב ןובהיו ןובסנ . קושב םיזבתמ םהש םלוק תא עמשו--אקושב ייזבתמ
 היהו--ןייחב ןווהד ןימוי לכ ןינוזמ ןול קיסמ הווהו .ולש דחא תיבב טנתנו םחקל-הידיד
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 !הרמא הָלְק ןיִעְמְשְו אָיְליִלְּב יולק ןותיצַא ןכ וליפא . ותשורג וז-י'םֶלַעְתִת אל
 ! הפוג וגל אָלְו הפוג ןמ רבְל הרעצ הָיַּד בָט הָיָה אָל

 ,םיִרָדְ
 ,ןושאר קרפ

 י .ריִזָנהְו קידצה ןועְמָש (א

 םעפ .דחא אלא ריִזנ םשֶא יתלכא אל ימימ :קידצה ןועמש רמא
 יאור בומו םיניע הפי םע ינומדא ויתיארו ,םורדמ דחא םדא ילא הלע דחא
 תא תיחשהל תיאר המ ,ינב :ול יתרמאו ,םיִלָּת .יִלֶּפ תורדופמ ויתוצווקו
 תואלמל יתכלהו ,יריעב יתייה העור ,יבר :יל םָנ ?הזה האנה רֶעָשַה
 ילע ירצי .זחפו ,םימה ךותב ילש הָיְבּוּבַה תא יתיארו .םימ בואָשַה תא
 וניאש רבדב וָחַפְמ התא ,עשר :ול יתרמא .םלועה ןמ יִנְָּבַאְל שקיבו
 : ול יתרמאו ושאר לע ויתקשנו ויתקבחו !םימשל ךשידקהל ילע ,ךלש
 שיא, :רמוא .בותכה ךילע ! לארשיב םוקמה ןוצר ישוע וברי ךתומכ ,ינב
 . "הל ריוהל ריִזָנ רֶדנ רדנל איִלְּפי יִּכ הָשָא וא

 ,ישש קרפ
 י ץֶרָאָל ץּוחְּב הָנָשַה רובע רַבְרְּב תָקָחַמ (ב

 תָקִת יבר היל חַלָש .ץראל הצוחב רָּבַע עשוהי יבר יחא ןב היננח
 :בתכ אדחבו ,"היננח תשודקל,, :בַתְכ אָרְחַּב .ןתנ יברו קחצי יבר יִּבַג ןֶרָנָא

 .כ | ,ו\ רכדמכ5 .! ,סכ סיעטי1

 תא עומשל הלילב וניזאה-אילילב יולק ןותיצא .םייחב ויהש םימיה לכ תונוזמ םהל הלעמ
 הרעצ הייד בט הוה אל .תרמוא איהש הלוק תא ועמשו-הרמא הלק ןועמשו .הלוק
 חפוגל ץוחמ הלבסש ,רעצה הל,היה בוט אלמ םאה--הפונ וגל אלו הפוג ןמ רבל
 - לחופי ,רמולכ) ?המינפ הפונ ךותבש רעצה ןמ ,והלעב דיב הכומ התויהבו םיחתפה לע הרזחב)
 .(ושארה הלעב דימ תונוזמ לבקל תחרכומ איהש לע שפנה

 . םדאה ןיאש יפל  ,אוה אטח תוריזנה השעמ ותעדל יכ--ריזנ םשא יתלכא אל (א
 ילכ--בואשה .יל רמאו--יל םנו .םיִלָּתְלִמ--םילת ילת .ושפנ תא רעצלו ףנמל יאשר
 תארמ רחא תכלל ינתיפהש--םלועה ןמ ינדבאל . תוזחפב ינפקת--ילע זחפו | . הביאשה
 . תוזחפ ידיל ינאיבמ-!חפמ .יניע

 שלש יבר ול חלש--'וכו יבנ ןרגיא תלת יבר ול חלש .הנשה תא--רביע (ב
 תלעמל--היננח תשודקל .בתכ ןהמ תחאב--בתכ אדחב .ןתנ יברו קחצי 'ר דיב תורנא



4 

 ד = .םירדנ :  ימלשורי .דומלת

 --אָתְיַיִנִת ןורקיאנ-אָתיִמְדַק "קרוז ןויִנחְו טחוש אהתו דטאה רבדמל ךל

 ןוגְתְרְקיא רָבְכד ,ליִָי מא תיל :היל ןיִרְמָמ .ןותרפבמ יִעָּב אְָמיִלִּמ ,ןורָקננ
 יבר יחא ןב יחא ,היננח ידעומ הלא. :אָחְיִרְואָּב ביתכ :ארקו קחצי יבר םק
 יכ, :םֶלָשַאְו ןתנ 'ר םק .ןֶּבִּג :ןול רמא ."'ה ידעומ, :היל ןירמא ."עשוהי

 הרות אצת ןויצמ יכ, :היל ןירמא .'דוקֶּפ רַהְמִמ 'ה רבדו הרות אצת לבבמ =
 ןב הדוהי .יבר יִּבַּנ היִלְע .לכק) לזא .ןבג :ןול רמא .'םילשורימ 'ה רבדו
 הַמ עַבָי הָנִַל :היל רמא !םהירחא ,םהירחא :היל רמא .ןיביצנל הריתב
 רמא ּוד ןויִכִמ. ?יִתְוכִּר הָבָשַחְמ ןיִמְכְח ןונאְּד יל עדומ ןאמ ?ןֶמַמ תיקבש
 עמשי - חיִתְוכַד הָבָשַחְמ ןיִמְכָח ןּונאְּב ןויכמ ?היל ןועמשו-יִתְוד ןיִמָכָמ אָל
 : ביתכ .לוקלקב ןיגהונ-אָטִמ אָלּד ןָה ;אָטְמ--אָטְמד ןָה ,אָיְפוס בַכְרּו םק "!ןוהְל
 לארשי ץראבש הנטק ָּתַּכ ילע הביבח :ה"בקה רמא--ו"הלוגַה ינקַז רֶתָי לא
 . ץראל ץוחבש הלודג ןירדהנפמ

 .6 ,טכ סימרי1

 םיידנה .ותודיסחו ותשודק תמחמ וב רוזחיש ,וריהזהל .התיה ותנוכו  ,הינוח לש ותשודק

 םילודגל ויה רבכ ,לארשי ץראב תראשהש ,םימכחה ירימלת יריעצ--םישיית ושענ תחנהש
 -ךילע לבקמ תא ןיא םא | ,(ךתומכ םילודג םימכח לארשי ץראב ומקש :רמולכ) הרותב
 דטאה םש לדנש םוקמל-דטאה רבדמל ךל אצ .לארשי ץראב ונעבקש תודעומה תא
 : רמולכ--קרוז ןוינוחנו טחוש אהתו | .(לעבורי ןב םתוי לש ולשמ ירבדכ) וילע לושמתו
 התאש ךשעמ םג ךכ ,םירצמב חבזמ הנבש ,לודג ןהכ ןועמש ןב אינוחנ השעש ומכ השע
 שארו תונברק םש טחש :וא) לארשי ץראב ןיד תיב שיש העשב ל"וחב םינש רוביע עבוק
 ךניבש רשקה תא ירמגל ערקו ךמצעל המב ךל הגב :רמולכ .םדה תא קורזי הינוחנ .הלונה
 .רקיו דובכ םהל השע ,הנושארה תרנאה תא ול ורסמשכ-ןורקיאו אתיימדק .(הרותה ןיבו
 תא ול ורטמשכ-ןותרסבמ יעב אייתילת | .'וכו הינשה תא ול ורפמשכ-ןורקיאו אתיינת
 ונתוזבהלג לוכי ךניא--ןוניתרקיא רבכד ליכי תא תיל .םתוזבל הצר  תישילשה תרנאה
 ןירמא |. הרותב--אתיירואב .(ךב ונימאו אל בושו םעה יניעל) ונתוא תדבכ רבכש (דוע

 ךכ .בותכ וונלש הרותב) ונלצא :םהל רמא-ןבנ ןול רמא .להקה ךותמ וילא וארק--היל
 תא רמנו--םלשאו .המה היננח ידעומ םכלש םידעומה ירה ,הינגח לע םיכמוסה םתא לבא

 (יבר לע) וילע ןנואתהו (היננח) ךלה-'וכו הילע לבקו לזא .ךכ בותכ ונלצא-]בג .השרדה
 לארשי ץרא ימכח ירחא תכלל ךילע--םהירחא םהירחא .ןיביצנב הריתב ןב הדוהי 'ר ינפל
 המ עדוי ינניא יכו--ןמת תיקבש המ ערי הניל .םה ועבקש םינשה תועיבק תא לבקלו
 יל עדומ ןאמ . ינממ םינטק םה אלה ,יתאיצי רחאל םש יתראשה םימכח וזיא) ?םש יתראשה
 תופוקתה ןובשח תא) בשחל (התע) םיעדוי םהש יל עידומ ימ-יתווכד הבשחמ ןימכת ןוניאד

 ותבושת ירבד הלא-היל ןועמשי יתווכד ןימכח אל רמא וד ןויכמ ?ינומכ (תולזמהו
 ,ינומכ (תולזמו תופוקת בשחל) םיעדוי םניא םהש ,רמוא (היננח 'ר) אוהש ןויכמ (הרוהי 'ר לש
 ןויכמ ,הברדא--ןוהל עמשי היתווכד הבשחמ ןימכח ןוניאד ןויכמ ?ול ועמשי םנמואה
 ומוס לע בכרו--איפוס בכרו !םהל אוה עמשי--ותומכ בשחל םיעדוי םהש םירטוא םהש
 .(לארשי ץראבש ןיד תיב לש ןובשחה יפ לע תודעומח תועיבכ תא הלונה ינבל עידוהל ידכ)
 ,(ולש םידעומה תועיבק תא םש לטבו) עינה-עינהל לוכי היהש םוקמל--אטמ אטמד ןה
 פ"ע תודעומה תא םישועש--לוקלקב ןיגהונ .םשל .עינה אלש םוקמב לבא--אטמ אלד ןה
 .ךרעו תובישח ןושלמ "רתי, הלמה תא שרדו--הלונה ינקז רתי לא .ץראל ץוח .תועיבכ



 לארשי תורפס : 1

 ,ריזָנ
 .יעובש קרפ

 .םיִמָכַח .יִנֶפְל אָביִקַט יבר לש ושימָשִת תַלְחְת (א

 תחא םעפ :םימכח ינפל ישימשת תליחת .התיה ךכ :הביקע יבר רמא
 דע ,לימ תעבראכ וב יִתְלַּפְמִנ הוצמ תמ יתאצמו ךרדב ךלהמ יתייה
 יבר לצאו רזעילא יבר לצא יתאבשכו .ויתרבקו תורבקח םוקמל ויתאבהש
 תייהש העיספו העיספ לכ לע :יל ורמא .רבדה תא םהל יתרמא ,עשוהי
 יִתְַּכְתְנָש העשב םא :יתרמא .םימד תכפש ולאב ךילט ןיִלַטמ עסופ
 התואב !המכו המכ תחא לע--תוכזל יתנווכתנ אלש העשב ,יתבייחתנ-תוכזל
 --אָוַמיִּכַח שָמָש אָלְּד :רמוא היה אוה .םימכח שָמְשְלִמ ית אל העש
 בלוח אָלְט שק

 ? ןושאָרֶה םֶדָא אָרְבְנ ןכיהִמ ב

 חבזמה םוקממ ה"בקה לטנ דחא דָוְרת אלמ : יזפ ןב הדוי יבר רמא
 !הדימע ול אהתו חבומה םוקממ אָרָבַי יאלה :רמא .ןושארה םדא וב ארבו
 : ביתכו ,"הָמְדאָה ןמ רָפָע םֶרָאָה תֶא םיקלַא 'ה רי :ביתכד אוה אָדְה
 , .חבזמ-ןאּכ ףא ,חבזמ- לה רמאנש "המדא. המ--+יִל הֶָשַעַּפ הָמָדֶא חַּבַזִמ
 תַאְו ןושארה םדא הָיָה םינש ףלאל בורק-י'הְנש םיִרָשָעְו הֶאְמ ּויַמָי ויה
 דוורה אולמל רזוח אוה הנש כ'"'קל אלא ?"הנש םירשעו האמ וימי ויהו, רמא
 .בקָב דחא

 .ןישודק
 .ןושאר קרפ

 ;םיָנומְדְקַה ןינקה יִּבְרַּב (א

 םיִנָפְָל תא, :ביתכד אוה אדה ,לַעְנִמַה תפילשב ןינוק ויה הנושארב
 ? ףלש ימ .+י'וגו "ולענ שיא ףלש 'וגו הָרמְּפַה לַעְו הָלֶאִנַה לע לֶאְרְשִיִב

 21 - ,ל/תור4- 3 ,\ תיטסרב .סכ ,כ .קוממ % ,כ סי

 ולאכ .ךל םיבשוח-ךילע ןילעמ | . ותרובקב לפטל הוצמש תמ--הוצמ תמ (א
 שמיש אלד .אצמנש םוקמב ורבקל ןיבויחו ומוקמ הנק הוצמ תמ יכ--םימד .תכפש
 7 ,לשכי םימעפלש ינפמ ,התימ בייח םימכח שמש אלש ימ--בייח אלטק אימיכח
 .התימ םהילע םיבייחש םירבדב ,העידי

 -'וכו הנש כ"קל אלא .רטוא התאו--רמא תאו . .המוקת--הדימע .ףכ--דוורת ב

 ,בקר לש תחא 5 אלמ השענו רזוח אוה םדאה לש ותומ רחאל הנש םירשעו האמש זמר והז
 .ןושארה םדא רצונ ונממש רפעה תדמב,

 וז--הריטתה לעו .הריכט וז--חלואנה לע .הנתמ וא הקמ רבד--ןינוק ויה (א



 ו
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 ןילא ןָיְתְאְו .הנלממ :רמא דחו ,הנוקה :רמא דח ,יולו בר :ןירמא ןָמַת
 "לאוגה :רמוא הדוהי 'ר ,לאוגל ןתנ זעוב : יִנְתַד אָחְוְּולַּפ ןּוָאְכ אָהְונולּפ

 םדא היהש העשב !הצצקב וְהמ .הָצָצְקִּב םינוק תויהל ורזח .זעובל ןתנ |
 םיזוגאו  תוילק ןתוא ןילמִמּו תויבח ןיאיבמ ויבורק ויה ,ותזוחא הדש רכומ
 .ינלפ ץצקנ,, :םירמואו = ןיטקלמ | תוקוניתהו ,תוקוניתה | ינפל ןירבושו
 ינולפ רוח, :םירמואו ךכ ןישוע ויה ול הריזחמ היהש העשבו "'! ותזוחאמ
 הניאש השא אשונ אוהש ימ ףא : ןוב יבר יִּב הפוי 'ר רמא "! ותזוחאל
 ןירבושו םיזוגאו . תוילק ןתוא ןילממו תויבח ןיאיבמ ויבורק ויה ,ול תה
 '! ותחפשממ ינולפ ץצקנ,, :םירמואו ןיטקלמ תוקוניתהו , תוקוניתה ינפל
 "! ותחפשמל ינולפ רזח, :ןירמואו ןכ ןישוע ויה השרגמ אוהש העשבו
 .הקזחבו רטשבו ףסכב םינוק תויהל ורזח

 .ויִבָאָל בח ןּפהֶש םירָבדִהְ ּוָּבל הָכּז בָאָהָש םיִרָבִּדַח (ב
 יִונֶּב .םינשבו המכחבו רשועב ,חכב ,יונב ןבל הכז באה :ןנינִת ןמפ

 ץֶרָצְּב רובּג, :חכב .י"םֶהיְִּב לע ףְרֶדְִ .ךלָעְפ ףיִרְבַפ לֶא .הָאְרִ מ
 בָזעַ קידצ :יִמיִאְר אל יִתְנַקַז םנ יִתיִיָה רע, :רשועב .י'וגו "וערז הָיָחְ
 ., +םַּב רָּבַדְל םֶכיִנְּב תֶא םֶתוא םֶּתְדַמְלְ, :המכחב .שםֶתְלרַשקבְמ ועד
 השמחב ול חכז אוהש םשכו .יםַכיִנָב יִמִיִו םֶכיִמָי .ּוּכְרָי ןעמל,, :םינשב
 ,שיבלמ ,הקשמו ליכאמ :ןה וליאו ,םירבד השמחב ול בייח אוה ךכ ,םירבד
 עְרצַמּו ב] וא בָאוי שאר לע ּולָחַָי, :ביתכד אוה אדה .גיהנמ ,ליענמ
 .קיזחמו ,ביזט-ערוצמו ,שישת--בז .י"םָתְל רפחנ בֶרָחַּב לָפּונ ָלְפַּב קיזחמו
 .ןככמ-םחל רסחו ,םימי רצק-ברחב לפונ ,יִרּוּב--ךלפב

 .טכ ,ג כ"ם6 | .סכ סע סש5 | .ץי ,6' סיככר4  .סכ , סש8 | .כ ,כ'ק סכ2 | ,זט ,5 סינסת

 "ימ ,םיקלחנ יולו ברש ,(רמאנ םירמוא םש-יולו בר ןירמא ןמת .רבדב רבד לש ןיפילח
 הצור הנוקהש םושמ | ,רכומהל ולענ תא ןתונ--הנוקה .ולענ תא ףולשל ךירצ
 ידי לעש םושמ ,הנוקהל ולענ תא ןתונ--הנקמה .הנְקָמה רבד תא םייקיו רשאי רכומהש
 . רכממה תא ול הנקמו רמוג אוה ,ונממ לענה תא לבקמ אוהש הזב ול םרוגש ,האנהה התוא

 םתואל הלאה תקלחמה ירכד םימיאתמ--ינתד אתווגולפ ןוניאכ אתוונולפ ןיליא ןייתאו
 .תא ןתונ הנוקהש רמואה ירבדכ ונייה  ,לאוגל ולענ תא-]תנ זעוב .ונינשש תקלחמה ירבד
 תושעל ורזח ןמז רחאל--'וכו ורזח .ןתונ הנקמהש רמואה ירבדכ--זעובל ןתנ לאוגה : לענה
 .הסוחי פיע ול היואר הניאש-ול תנגוה הניאש . תרכנ-ץ'צקנ  .הצצק ידי לע ןינק השעמ

 -'וכו ונבל .הכז באה .ונינש (תוידע תכפמ לש ב"פ ףופ) םש--ןנינת ןמת ב
 .םתוכזב- םהינב לע ךרדהו .יפוי-יונ .הלאה תונורתיה תשמח ןבל ויהיש תעייפמ באה תוכז
 ,סתוא ודמלת םא--םב רבדל םכינב תא םתוא םתדמלו .םהינב לע ךתראפת הלנת
 ולוחי ביתכד אוה אדה .ןבה-אוה ךכ .באה--אוהש םשכו .םב רבדל םכינב תא וכזת
 .םדגנכש םימומ השמח ואטח ול םרונ ךכ ,תונורתי השמח ונבל הכוז באהש םשכ--'וכז

 . העד רסח=יירוב .הארמ תַחָשָמ-ביזע .חכ:שולח--שישת
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 .יעיבר קרפ
 . םיִנועְבְנַה תּוירְזְכַא ג

 ומע םתישע אלש--לואש לא :ג'"םיִמָּדַה תיִּב לֶאְו לואָש לֶא 'ה רָמאָיַע
 ארקו דוד חלש .םינועבגה תא תימה רשא לע-םימדה תיב לאו ,רפח
 העבש ונממ תימה רשא לע : היל ןירמא' ?לואש תיבלו םכל המ :םהל
 : ןול רמא .שָמשְו רפוסו ןזחו םימ יבאוש ינשו םיצע יבטוח ינש ,םישנא
 יהל םונעקוהַו ייִנָּבִמ םיִשְנַא הָעְבְש ּונְל ןמָי : היל ורמא ?ןּודּכ ןועָּב ןותא הָמ
 ובס ? ןילטקתמ ןּונָאְו ןוכל הָיִנְה חָמּו :ןול רמא .?"ה ריִחְּב לואָש תַעְבְְּב
 . +ּותיִּב םַעְו לואש םַע ,בָהֶמ ףָסּכ ּוְל יא, : ןירְמְא ןווהו .בהדּו ףסכ ןוכְל
 סופִמ הָוהו ןוהְממ דח לכ ב ,גלּפ ןמ .ןלְּפ .ןיִתָחְּב ןּאְּב אָמְליִד :רמא
 !ןיִלְמְְתַמ ןָאָּב ְךָל תיא הָיָה הָמ :היל רַמָא הָוְהִו .חימְרג ימוק חיל
 --"ותיב םעו לואש םע בהוו ףסכ ונל ןיא, :רמא אוהו .ףסכו בהר ךל בָמ
 ה'בקה ןתנ תובומ תונתמ שלש :דוד .רמא העשה התואב .ביתכ "יל, ןיא
 . *"םיממכ ל ןַתְנְוי ? ןינמ ןינמחר .םידסח ילמוגו ןיִנָשַיבּ ןיִנָמְחַב :לארשיל
 וניאש -ןשיבל .ןמיס הז ,+"םַכיִנִּפ לע ותְאְרַי הָיְהִּת רּובעבו,, ?ןיינמ ןינשייב
 רה לע ויתובא ודמע אלש ,איִרָּב רבד-םינפ תשוב ול ןיאש לכו ,אטוח

 יִנָּבִמ אל םיִנעְבּגַהְו, : רמאנש ,ןקחירו דמע דימ !ןהמ דחא ןהב ןיא וליא
 ."'לָפַעְּב םיבשוי םיניִתְנהְו, : רמאנש ,ןקחיר ארזע ףא .י"הֶמָה לֶאְרְשי
 . י"ּוהּודְבַעי ריִעָה דָבּועָהְי, :ביתכד ,ןקחרמ היבקה אובל דיתעל ףא

 .םיעקְומַה לּואָש יִנְּב (ד

 רסח--יי"דַחָי םֶּתַעְבְש ּולּפִיַו 'ה ינפל רֶהָּב םועיקויו םיִנעְבְגַה דָיְּב םֶנָתַיַ

 = ןתו ,הרותב לודג םדא אוהש ,לואש ןב ןתנוהי ןב תשוביפמ הז :דיוי
| 

 3 כ ב"םז כי | סילכד6 5 ,ככ תומסש קי ,ג' סירכד% .ד סע סע5 ו סכ סם5 6 ,סכ 31
 | :ט ,תכ כ'ם10 ,טי ,קמ פקזתיפ ,6כ ,0י סיממנ8

 םתא המ--]ודכ ןועב ןותא המ .הכלהכ דפפנ אלש--דפח ומע םתישע אלש:(

 ?םירהנ םה םא הזב םכל עצב המו--ןילטקתמ ןוניאו ןוכל היינה המו ?התע םיצור
 < הז ינפמ הז םישייבתמ סה ילוא--ןיתהב ןוניאד אמליד .בהו-בהד .םכל וחק-ןוכל ובס
 רחאל-ןוהנימ דח לכ בפנ גלפ ןמ .הזמ הז םדירפה ןכלו--ןוגלפ . בהזו ףסכ תחקל
 ותוא סייפמ היהו-הימרג ימוק היל םייפמ הוהו .םהמ דחא לכ תא חקל םתוא דירפהש
 הלחתמש ,הזמ עמש-"ונל ןיא, םיארוקו "יל ןיא, בותכ--ביתכ יל ןיא .חק-בם .  ומצע ינפב
 ןהב ןיא .יאדו רבד-אירב רבד .ומצע ינפב דחא לכל רמא ךכ רחאו ,דחי םלכל תאז רטא

 - םיואר םניא--המה לארשי ינבמ אל .הלאה תודמה ןמ תחא וליפא םהב ןיא-ןהמ דחא
 .רךיעה רבועה .לארשי םע וברעתי אלש דחויט םוקמב-לפועב .  לארשי ינב םע וברעתיש
 וראשי ,(םיט יבאושו םיצע יבטוח רותב) םינפל ריעה ידבוע ויהש ,םינועבנה הלא-והודבעי

 . דיתעל סג םקוחירבו םתודבעב

 ,וצרש ,םחמ דחא רפחש ונדסלל ,םתעבש ירקהו :"םיתעבש, אוה ביתכה-דוי רסח (ד
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 -ימ לכו ,חבזמה ינפל ןריבעמ ינירה :דוד רמא .םדימ וליצהל וב ויניע דוד
 ךלהו ,וילע ללפתנו חבומה ינפל ןריבעהו . ילש אוה ירה--וטלוק חבזמהש
 --"יִלָע רָמּג לֶאְל ןויִלָע םיהלאל אָרְקֶא. :ביתכד אוה אדה :וטלְקו חבזמה
 לע הל ּוהָמַתַו קשה .תֶא היא תב הפצר חקתו .דוד םע היבקה םיכסהש
 םיִמָּת רוצה, :תרמוא התיהש :היעשוה 'ר .רמא ?רוצה לע והמ--'רּוצַה
 לוליחמ םשה שודיק אוה לודג :היעשוה 'ר םשב אנמיז רב אבא 'ר + יולעפ |

 םשה שודיקבו ,י'ֶעָעָה לע ותָלְבָנ ןיִלֶת אל, :ביתכ םשה לוליחב .םשה
 הששמ ןייולת .ויהש דמלמ--5 םַהילָ םִיִמ ְךִּפִנ דע ריצה תַלָחִּתִמ, :ביתכ
 המ :םירמוא םיבשהו םירבועה ויהו :ןושחרמב רשע העבש דע ןפינב רשע
 ןהידי וטשפש לע : םירמוא ויהו ?ןידה תדמ ןהילע תינתשנש ,וליא ואטח
 ךאיה ,ואר-םימש םשל ורייגתנ אלש וליא םא המ :ורמא .םיִרּורְג םירגב
 הולא ןיא !המכו המכ תחא לע--םימש םשל רייגתמה ,ןמד תא היבקה עבת
 טיריג הברה !םכב אלא קבדיהל ונל ןיאו ,םכתמואכ המוא ןיאו ,םכיהלאכ
 םיריגה םיִשָנִאָה לָּכ המלָש רפְסיו, :ביתכד אוה אדה ,העש התואב ורייגתנ
 .ירהָּב בצח ףַלֶא םיִנשּו לָּבַס ףָלֶא םיִעְבַש םֶהָמ שעוו 'וגו

 .ןיקיזנ רֶדִס

 ,אָיִצְמ אָבּב
 ,ינש קרפ

 ."םידּוהיה יִהלַא ָךורְּב, (א

 ,יבר :יודיִמְלִמ חיל ןירמָא .אָנְתִַכ אָרָחְּב קיִסָע הָָה חמש ןב ןועמש
 היל ןונבז ןּלנאנ .ןיִנָס .יִעָל תא תיִלָו רַמָח אָרַמ 5 ןינְבָז ןנאו ךנמ יִּפְרַא

 ,זו--דע ,כ .3- סימוס ירכד6 -י ,לכ כ .ָגכ ,6כ ספ4 ד ₪ סירכד8 -* ,סכ .3 36וממ .ג ,זנ סילסת+

 -ולעפ םימת רוצה .רחב םועיקוה אלה-רוצה לע והמ . ולבקמ--וטלוק . ותוא םג ותימהל
 לולח שיש ירה ,יולת םיהלא תללק יכ-ץעה לע ותלבנ ןילת אל .ןירה תא הילע הקידצהש

 אלש . םחרכ .לעב \ לארשו רגב רחא .רררגכש םידג -םירורג :םירכ = .רולתה :לש רסלהה 0
 .ןענכ ימע רתי םע םודימשי לבל האריה ינפמ אלא-םימש  םשל ורייגתנ

 קושחה לא ןתוא אשונ היחש  םיתשפב קפוע היה--אנתיכ אדהב קסע הוה (א
 תא עָגיְּת לא| ךממ ףרה-ךנימ יפרא .וידיטלת ול ורמא--יודימלת היל ןירמא . (הריכמל
 יעל תא תילו . דחא רומה ךל םינוק ונאו-רמח אדח ךל ןינבז ןנאו .(ךכ לכ ךמצע
 שקו וכלהו-יאקריפ דחמ רמח ארח> :היל ןונבז .ןולזאו .ךכ לכ עגיתפל דוע ףיסות אלו-]ינוס



 לארשי תורפס = 109

 ןמ :היל ןירמא ,היָבְגְל ןותא .יִלְנְרִמ אָדַח יב יִלְתּו יאקְריס דחמ רַמָח אָדַח
 ךל ןענְבָז :היל ןירמא ?הָמָל : ןול רמָא .ןָבּות יִעָל ךיִרָצ תא תיל .ןודּכ
 + הָרָמ הב עַדָיו :ןול רמא .ילגרמ אדח היב ילתו יקְריִס דחמ רַמַת דַח
 חטש ןב ןועמש ,ןיִרְבָמ ןותא המ . רזח לא :ןול רמאו .אל : היל ןירמא
 "1 יִאְדּוהְיִּד ןוהָקְלֶא ךיִרְּב. :עמשִמ חטש ןב ןועמש הָיָה יִעָּב ? הָיָה ןורָּבְרּב
 .אַמְלִט ןיִדָה לָּכ רגאמ

 נז .אָיבְס .ןינָּבַר : אָרְבְַש ןיִדָה יִעִּתְשִמ אנינח יבר אד ?הרמא אָדְיַ
 הינורזחו יִרעִרְר אָרְרַצ אְָרְח יב ןוחְּבָשַאְו סוטרסיִאד ןיִלֶאָמ ןיטיחְד ירכ דַח
 . "! יִאָרּוהיּד ןיהָהְלַא ךיִרְב. :ןירמא .ןוהְל

 ? ילע בושח והמ ןֶהֶא ?יל ןֶהְל ןיִהֶא, :הרמא אָּיְרַמ שיא היעשוא אבא
 ."רוזקנד תַרְנ אָתָיָרא, : ל"א "! ּהיִנְמ ןינוס יל תיא ,הָיִִמ ןיבט יל תיא
 3 "! יאדוהיד ןוההלא ךירב, : הרמא

 .הָדיִּד תיִנְליִד אָחְּכִלַמ תדבוא .ימורל קֶלְס יִטְרְסוכ לאומש יבר
 בָמְי-ןימוי םישלש וגב הל דַוחְמִּב ןאמ :אָתְנִדְמּב זּורְּכ תקָפַא .היִחּכָשַאְ
 -רַתָּב ,ןימוי 'ל וג ּהירַוַה אל ! הישיר םיִרְּתַא-ןימוי םישלש רתב ,ןָכָאָו ןָכָא

 לע) וילע היולת התיהו--ילנרמ אדח היב ילתו .דחא יניצרפ) ילאעמשימ דחא רומח ול
 .תיל ןודכ ןמ  .ול ורמאו וילא ואב--היל ןירמא היבנל ןותא .תחא תילגרמ (רומחה
 דח ךל ןנינבז . םהל רמא-ןול רמא . דוע עגיתהל ךירצ ךניא התעמ-ןבות יעל ךירצ תא
 וילעו דחא ילאעמשימ דחא רומח ךל ונינק-ילנרמ אדח היב ילתו ייקריפ .דחמ רמח
 בשהו (וכל) ךל-רזח לזיא ?רומחה לעב הזמ עדויה-הרמ הב עדיו .תחא תילגרמ היולת
 סתא המ-הוה ןורברב חטש ןב ןועמש ןירבס ןותא המ  .(תילגרמה תא ול ובישהו)
 :אוה הצור--'"וכו הוה יעב .(ןפמח ,םדא ארפ) ? יִרָבְרִב שיא אוה חטש ןב ןועמשש ,םיבשוח

 לכמ רתוי "םידוהיה לש םהיהלא ךורב,, ותדבא ול הבשוהש ירכנה יפמ) עומשל חטש ןב ןועמש
 .ןועמש דמל השעמ הזיא ידי לע) ? תאז רמא המ ידי לע-?הרמא אדייו .הזה  םלועה ,ןוה
 :תיהש ,אנינח 'רמ (לבקו הז--ארבוע ןידה יעתשמ הנינח 'ר אד .(?ךכ גהנתהל חטש ןב

 םימכחה-םוטרסיאד ןיליאמ ןיטיחד ירכ דח ןינבז אייבס ןינבר .הזה השעמה תא רפממ
 ילש דחא רורצ וב ואצמו-וכו היב ןוחכשאו .אבצה ישנא הלאמ םיטח לש ירכ ונק םינקזה

 ."םידוהיה לש םהיהלא ךורב, אבצה ישנא ורמא זא--'וכו ןירמא .םהל והוריזחהו םירניד

 האב תחא םעפו ץחרמ תיב לעב היה הז היעשוא אבא-הרמא .ריע םש-איירימ
 -יל זק הל ןיחא :הרמא זאו ,הל םריזחהו םאצמ אוהו היטישכת הל ודבאו םש ץוחרל הכלמה

 ןיגוס יל תיא ,הינימ ןיבט יל תיא ?הז (טישכת) ילע בושה המ-'וכו ןהא ?יל המל הז

 ..(ונילע) הרזג הרותה--רוזחנד תרזג אתיירוא .ונממ םיבר יל שי ,ונממ םיבוט יל שי-הינימ

 .תינליד אתכלמ תדבוא הלע-קלס - (שיא םש) יטרסוס ןב-ייטרסופ .(הדבאה תא) רוזחנש

 האיצוה-אתנידמב זורכ הקפא .ותוא אצמ אוהו הָיְדָע הכלמל דבא--היחכשאו הדיד
 תא) הל ריזחיש ימ--ןכאו ןכא בסי ןימוי םישלש וגב הל רזחמד ןאמ .הנידמב זורכ
 .רחאל (ריזחיש ימו)--חישיר םירתא ..,רתב .(רכש) ךכו ךכ לבקי םימי םישלש ךותב (הדבאה
 :םישלש ךותב (ידעה תא לאומש 'ר) ובישה אל--'וכו הירזח אל .ושאר רפוי םימי םישלש
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 הרמא .ןיָא : הל רמא ? אתנידמב תייה אל : היל הרמא .הירזח ןימוי '5
 / רָמ המו :היל הרמא .ןיא :הל רמא ? אתרכְד אָלְק תעמש אָלְו :היל
 םישלש רתב ,ןכאו ןָכָא בָפָי ןימוי םישלש וג הל רזחמד ןאמ, : הל רמא
 : הל רמא ! ןימוי 'ל וג היִניִתרַח אל הָמְלּו : היל הרמא . "הישיר םיִרְתָי-ןימוי
 הרמא .אָנְמַחְרְד ּהיִתְלַחְּב ןיִָּב אלא ,תידבע ףיִּתְלַחּד ןיִנְּב ,ןורמיַת אָלְד
 : ּ ! יִאָדּוהְיְּד ןוחלא ךירב :היל

 .איצק ָךָלְמו ינודקמה רדְנֶּכְלַא (ב
 ,ןינס .בָהְּב היל הָמַח .אָיְצִק אָכְלִמ יִּבִג קיִלְס ןודקמ םורדומְכְלַ

 יִמַחְמ אלא תיִתַא אָל .ךירצ אָנִא ךפסכ אלו ךבהד אל : ל"א .ןינס ףסּכ

 אָתֶא ,היִמִע קוסע ּוד דע .ןיִנָּב ןותא יח ,ןיִבָהָי ןותא ףיה ,ןוכְיד ןיִסְכּורפ
 אָמיִכ הב ןּוחְכָשַאְו ּהָתְפְסַחְו הקְלֶמ אָדַה ןבֶד , הירְבַח םע ןיִאְּב דַח שנ רב
 ןבזה ןָמָפ ,תיִנבְז אָל אַמיִס ,תיִנַבְו אָתְלַקְיִק :רמ הָוה בז ןָחָא * ירָעְבְ
 םַע יה .ןיקיסע ןּאְּב דע .  תיִנָּבַ ב תיְִּר לָכְו אָּפְלְקִק :רמ ה
 רמֶא .ןיִא :ל"א רכב רב ךָל תיא :והיִמ דַחְל אָּכְלַמ רַמָא ,ןיִּד
 ןידל ןיּד ןּובְסַא :ןול רמא .ןיִא :ל"א ?הַבְקּנ תַרָּב ךל תיא : היִרְבַחְל
 תיה אל !יִחָג ּתַא הָמְל :ל"א . ךיחְּג ירש .ןוהיורמל יוהי .אָמיִסְ
 רמא ?ןיִנּ ןּותייה ךיה ,ןוכְּבג אָעִד ןיִדָמ הָוָה וליא : היל רמא ? תּואָבְט

 -אזורכד אלק תעמש אלו , (הנידמב יתייהו ןה-ןיא .םימי םישלש רחאל ובישה אלא ,םימו

 המלו ?(זירכמה) רמא המו-רמ חמו  .(יתעמש) ןה-]יא ? זירכמה לוק תא תעמש אל םאה| =
 ךיתלחד ןינב ןורמית אלד +? םימי םישלש ךותב ותוא תרזחה אל המלו-'וכו היניתרזח אל
 --אנמחרד היתליחד ןינב אלא .תאז יתישע ךתוא יתארי ינפמש ,ורמאת אלש--תידבע
 . םיהלא תארי ינפמ (הדבאה תא יתרזחה) אלא

 הנידמ םשנ אויצק ךלמ לצא הלע-אייצק אכלמ יבג קילס :ינודקמה-ןודקמ :ב
 ךבהד אל חברה ףסכו חברה בהז (ךלמה) ול הארה-'וכו ןינפ בהד היל המח .(ודוהב

 יתאב אל--ןוכדיד ןיסכורפ ימחימ אלא תיתא אל .ךירצ ינא ךפסכלו ךבהזל אל-'וכו
 םתא ךיא-ןיניד ןותא ךיה ןיבחי ןותא ךיה .םכלש (הנידמה) ירטשמ תא תוארל אלא

 קסוע ונדועב--הימיע קוסע וד דע .םיטפוש םתא יאו (טפשמה ינינע תא םילכלכמ) םינתונ

 סע (ךלמה ינפל ןודל דחא םדא אב-הירבח םע ןיאד דח שנ רב אתא .(םירבדב) ומע
 ןוחכשאו .הב רדעו (ורבחמ) תחא הדש תקלח הנקש-התפסהו הקלח אדח ןבזד .ורבח |

 . רמא הנקש ותוא-רמ הוה ןבזד ןחא . םירניד לש רצוא הב ואצמו-ירנידד אמיס הב
 אל רצואה תא .לבא ,יתינק (המדאה רפעו הפשאה תא-תינבז אל .אמיס תינבז אתליקיק
 הב תיאד לכו אתליקיק . רמא רכמש ותואו-רמ הוה ןיבזד ןהא .אוח ךלש ןכלו יתינק
 דע .רצואה םג ךל ךייש ןכלו יתרכמ הב שיש המ לכ תאו (המדאה רפע) ופשאה תא--תיניבז
 הז םע הז םיקסועו םינעוט םדועב-והיינימ דחל אכלמ רמא ןיד םע ןיד ןיקיסע ןוניאד

 תיא הירבחל רמא .ןה-ןיא ? רכז ןב ךל שיה-רכד רב ךל תיא .םחמ רחאל ךלפה רמא
 --ןוחיורתל יוהי אמיסו ןידל ןיד.ןובסא ?:הבקנ תב ךל שיח :ורבחל רמא-הבקונ תרב ךל
 תא המל .קחצל (רדנפכלא) ליחתה--ךיחג ירש .םהינשל היחי רצואהו וזל הז םתוא ואישה

 .רדנסכלאל למה רמא-היל רמא ?הפי יתנד אל יכו-תואבט תינד אל ? קחוצ התא המל--ךיחנ
 םינד םתייה ךיא ,םכלצא הזכ ןיד היה ,לא-ןינה ןותיוה ךיה ןוכבג אניד ןידח הוה וליא

 ו ,

 " , / 1 1 שאו
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 ןימחְר ןותא יִכָה לָּכ :היל רמא .אָכְלַמְל תלע אָמיִסְו ןידו ןיד ןילטק :היל
 .בהְדִּד ןילוגנרת ,בָהַרְּד דפוק יומוק קיפ ,ןוטסירא היל דבַע ? יִגְס /בָתְּד
 בַהְּה !אָרְבִנ אּוהַהְד ּהיָחּור חַפָּת :היל רמא ?ליִבָא אָנָא בהד :היל רמא
 ןוכילע אָחְנָּב :היל רמא וןיִגֶס בָהְּב ןיִמָחְב ןותא הָמְלּו ןיִלְכָא ןותא תיל
 תיִא אַמְליִּב :ל"א .ןיִא : ל"א 1 אָרְטִמ ןוכילָע תיִחָנ .ןיָא :ל'א ?אָשְמֶש
 ןותא תיל ! אָרְבִנ אּוהַהד היַחּור חַפַּת .ןיא :היל רמא + קיקּד ריִטָּב ןוכיִבנ
 . י'ה עישות הָמָהְבּו םֶדֶא. :ביִתְכִּה ,אקיקד אָריִעְּב תוכזב אלא ןִיִָח

 .אָרְתַּב אָכּב
 .ינש קרפ

 .ןוהח תי 'ר
 היִריִנמ הוהנ ,ימור דס ןִמַּפ הָוְהנ .תואְבָט ןיִאָד הָוָה ןתני יבר

 ימיק אָתֶא .ימור אוהַד וג הָטְנ ןליא דח ןתני יברל הוו .אָתיִבְבּו אָלְקַחְּב
 אֶל יִניִנְּב : ימור אוהה רמא .אְָרְפַצְּב ןותָו ןּולזַא :ןול רמא .ןָכָא ןייָּד דס
 הָוָה זיִא .קֶפָנ אָעִּד .ךאיק יִמָחְו ידידמ ולא לטבֶמ אנא רחמל ,אָנִּצ קָפ

 1: ,ופ . סופט

 םיתיממ ונייה--אכלמל תלע :אמיסו ןידו ןיד ןילטק .רדנפפלא ול רמא-היל רמא 1 ותוא
 לכ וכו--ינופ בחר ןימחר ןותא יכה לכ . ךלמל (חקלנ) הלוע היח רצואהו ,הז תאו הז תא
 -בחרד ןילוגנרת בהרד דפוק יומוק קיפא ןוטסירא היל דבע ?ףסכו בהז םיבהוא םתא ךכ
 -ליכא אנא בהר .בהז לש םילוננרתו בהז לש רשב וינפל (הלעה) איצוהו .הדועס .ול השע
 .הזה שיאה .לש וחור אצת (הללק ןושל)--ארבנ אוההד היחור חפית ? לכוא ינא בהז .יכו
 לכ (הזע הבחא) םיבהוא םתא הז המלו ,םילכוא םתא ןיא בהז--'וכו ןילכא ןותא תיל בהד
 ןוכילע תיחנ .ןה-ןיא ?שמשה םכילע תחרוזח-אשמש ןוכילע אחנד ? בהזה תא ךכ
 הקד המהב םכלצא :שי .ילוא-קיקד" ריעב ןוכיבנ תיא אמליד ?םשנ םכילע דרויה--ארטימ
 םתאשכ יכ) .הקדה המחבה תוכזב אלא םייח םתא  ןיא--'וכו ןייח ןותא תיל ? ובו ןאצ)
 .(תויחל םיאדכ םכניא םכמצעל

 .אלקחב היריגמ הוהו יימור דח ןמת הוהו .ןודל ביטמ היה-תואבט ןיאד הוה (א
 םיכומס ויה םהיתבו .םהיתודרשש) תיבבו הדשב ונכש היהש ,דחא ימור םש" היהו-אתיבבו
 הטונ .היהש :,דחא 'ץע ןתנוי 'רל היהו--יימור  והד וג הטנ ןליא דח ...הוחו .(הזל הז
 וינפל אב-ןכא  ןייד דח ימוק אתא | .ימורה ותוא לש (ותושר) ךותל (םיטונ ויה ויפנעש)

 -ארפצב ןותו ןולזא .(ותושר ךותל םיטונ ויה ורבח יצעש) הזכש טפשמב וינפל ןודל דהא .םדא
 ..ןודל הצור וניאש) טפשמה אצי אל יליבשב--אניד קפנ אל יניגב .רקבב .רחטל ואבו וכל |

 אוהש .ינפמ ,רחמל .דע טפשמה תא החד ןכלו ,(יתושרל הטונ ונליאש יפל ,ינפב םניד תא
 הלא תא :לטבא .רחמל-ידידמ ולא לטבמ ינא רחמל . דמעמ ותואב היהא אל רחמש בשוח
 אצי .ךיא.האואו--קפנ.אניד ךאיה ימחו .טפשמה רוריבל אובל ידכ ,(ילש םיקסעה תא) ילשמ
 ומצע אוהש לכל | הארא .זא ,ורבח תושרל םיטונה .םיפנעה תא ץצקל הזל הוצי םאש) וינפלמ ןידה
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 יבר חלש אָשְמַר יִתְפַאְּב .שנ רב אוה תיל ,היִשפנ ןיִאָד אָלְו אָמַע לָכ ןיִאָד
 לעב ץרק ארְפַצְּב .ימור וג הָטְנָד המ ץוק קופ :רַמָא ,היִרְגנ רַתָּב ןתני
 ! המ ָךָדיִּד :יימור ל"א .יָדיִר וג הָטְנְד המ ץוק ליז : ל"א .היִּבְנְל הייד
 ךיִרְּב :רמא ,היִתיִמָח קפנ .ףידיד דב ,יִדיד הָמּכ ,היִתָי יח קופ : לא
 ו . יאְדוהיד ןוחָהָלֶא

 יא ,ֶנָכ ּועְבַּב :הל רמָא .ןתנוי יברל ןיִנאְּת תירקוא אָּתַא אָדְח

 אָלְר .ןפְכִמ ןווקפא -ןיָכמ ןונתלטא ןיאו ..ןילנמ ןינקפא-ןילנמ ןוגתלעא
 . ןיִנאָּת ּהָרקואו היל תבַהָי ןירעִד :אָתיִרְּב ןורמי

 ו
 .ןושאר קרפ

 .יִדיחי ןֶר אּוה ךּורְּב שודקה ןיִא (א

 : יזפ  [ב הדוהי ר'א .."דחא אלא יריחי .ןד ןיאש , ידיחי ןד יחת לא
 ונימימ ויִלָע דמוע םָימַשַה אָבִצ לָכְו, : רמאנש ,ידיחי ןד ןיא חה"בקה ףא
 ןיאש יפ לע ףא ,הבוח ףכל ןיטמ וליאו תוכז ףכל ןיטמ וליא--"ולאמשמו
 .י"תַמָא בֶתְכִּב םּושָרָה תֶא ָל דיִנַא לָבִא, :רמאנש ,ידיחי םֶתְוח .ידיחי ןד
 תיבב ךלמנש דע .הבד ומלועב השוע היבקה ןיא  םלועל : ןנחוי 'ר רמא
 לש ומתוח יִתָמיִא ,יילודג אָבְצְו רָבָּדה תמָאְא ? םעמ המ .ןלעמלש ןיד

 6[ םש8 .סכ ,י 38מד3 טי ככ .5 סיכלמ1

 אוח םא--שנ רב אוה תיל הישפנ ןיאד אלו אמלע לכ ןיאד הוה ןיא .(ךכ גהונ וניא
 --אשמר יתפאב . (דובכל יואר ונניא) םדא ונניא ירה ,ןד וניא ומצע תאו םעה לכ תא ןד

 הטנה המ ץוק קופ .ולש רגנל ארקל ןתנוי 'ר חלש--הירננ רתב ..,חלש .ברע תונפל
 ץרק ארפצב .יאמורה לש ותושר ךותל (ןליאה יפנעמ) הטונה לכ תא ץצקו ךל--יימור וג
 --היריד ונ חטנד המ ץוק ליז .ולצא אבו ןידה לעב םיכשה רקבב--זויבגל היניד לעב
 עודמ ?אוה המ ךלשו--המ ךדיד .(ךרבח תושר ךותל) ולש ךות לא הטונש המ ץצקו ךל
 (ינג לא) ךל--היתי ימח קופ . ןידה לעבל ןתנוי 'ר רמא--היל רמא .?ךלש תא ץצוק ךניא
 ךלשב השע ךכ ,ילשב יתושעש ומכ--ךידיד דבע ידיד המכ . (םיצוצקה יפנע תא) והארהו
 | .(ךיפנע תא ץצקו ינומכ התא םג גהנתהו

 ןתנוי 'ר תא הדבכ \טפשמ הזיא הל היהש) תחא השא--ןיאאת תירקוא אתיא אדח
 ןהשכ (םינאתה תא) ןתוא תאבה םא--ןיילנימ ןוניתלעא יא .ךממ השקבב--ךנימ \עבב .םינאתב

 תאבח .סאו--ןייסכימ ןוניתלעא ןיאו .תולונמ ןחשכ ןתוא יאיצוה--ןיילגימ ןונוקפא . תולוגמ
 -אתיירב ןורמיי אלד .תומוכמ ןחשכ ןתוא יאיצוה--ןייפכימ ןוניקפא . תוסוכמ ןהשכ ןתוא
 ול חנתנ ִּתַא ,רמולכ) איהש--ןיניאת הרקואו היל תבחי ןירניד . תוירבה ורמאי אלש ידב
 . םינאתב הז ליבשב הדבכ אוהו ,(דחוש ,ףסכ) םירניד

 |. .תטא אוהש היבקח לש ומתוחב--תמא בתכב .ןידה רזג תא--ידיחי םתוח א
 יפאלמ לש לודג אבצב ךלמנ היבקהש ינפמ ,אוה תמא רבדה--לודנ אבצו רבדה תמאו
 .הלעמלש ןיד תיבב ךלמנש רחאל ? תמאה םתוחב םֶתוח אוה יתמיא--'וכו ומתוח יתמיא :םורמ
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 םוקמ לכ :רזעל ר'א .ןלעמלש ןיד תיבב ךלמנש העשב ?תמא ה"בקה
 ,ויהָעְר ָךיִלָע רֶּבִּד הע :םלוכבש בָא ןינָבו :וניד תיבו אוה--"הו, רמאנש
 רהמ . תמא :ןבואר יבר םשב יִביִּב יבר ?אוה ךורב שודקה לש ומתוח והמ
 : שיקל שיר רמא .םלוע ךלמו םייח םיהלא אוהש : ןוב ר''א ? תמא
 יא, : רמול ,הפוסב "יָת ,הָתיִעְצַמֶאְּב ם"ָמ ,אָמיִּב אָפְלַאְּד היִשיִר--ף'ַלֶא
 ,ףתוש יל ןיאש -"םיהלַא ןיִא יִדָעְלַּבִמּ, .רחאמ יתלביק אלש -י"ןושאר 'ה
 . רחאל הרסומל דיתע יניאש-+אּוה יִנָא םיִנורחְא תֶאְו

 ,ינש קרפ
 .איָשָנַה הָדּוהְי .יִּבִרְו שיקְל שיר (ב

 .ותלודגמ ותוא ןיריבעמ ןיאו ותוא ןיקלמ ,אטחש לודג ןהכ :רזעל ר'יא
 המ לוכָיְבַּכ ,5"ה יא ּויָלָע ויָלַא תפְשִמ ןמש ךזנ יִּכ, :ביתכ ,אָנָמ ר"א
 שיר םשב אחא 'ר ,אָבּותָּכ אנינח 'ר .ותשודקב ןרהא ףא--יתשודקב ינא
 תאָצְמִנ-השלשו םירשעב רדַמיִּת ןיא .ותוא ןיקלמ אטחש לודג ןהכ .: שיקל
 = .'ג לש ד"'בב ותוא ןיקלמ אטחש אישנ :רמא שיקל שירו ,ותדירי ותיילע
 עַמָש .ןול לטק יִּב , היל ןירזחמ ןיא !השמ : ינח ר"א ?היל ןיִרזחִמ המ
 אַרְל קרע ,ןופרֶמ .שיקל שירל םופְתְמְל ןיִּתְוג חלש .םַעְכ אָיָשִנ ןֶדּ ירך
 אדעו תיבל ןנחוי 'ר קילָס רחמל .אָיְמַח רפכ אָדָהְל ןיִרְמַּד תיִאְו ,אָלְדְנּומ
 הלימ ןֶל רַמָא יִרָמ תיל הָמָל : ל"א .אדעוו תיבל אישנ ןדוי 'ר קילו

 .בו | ,שכ רקיופ -ד ,קמ ס24 1 ,דמ סש5 .ד קמ סיעשי3 ,גכ ככ .8 סיכנ1

 םידמל ונא ונממש ירקיעה דוסיה--בא ןינב .הלעמלש ןיד תיב תא תוברל האב יויו,ה-'הו
 אלה םשו-הער ךילע רבד יהו ."'הו, םהב רמאנש ,תומוקמה לכבש-םלוכבש .רבדה תא

 .םיהלא אוהש ,אוה תמא--'וכו םיהלא אוהש ליעל רומאכ ,םורמ יכאלמב היבקה ךלמנ
 הנושארה איה ,"תמא, תלמבש הנושארה ,ףלאה תוא--אתיב אפלאד הישיר םלא וכו
 .תיב ףלאב

 = תא הושמ אוהשכ ,וב שמתשמ דומלתהש ,יוטב: ךכ רמול היה רשפא ולאכ--לוכיבכ ב
 ,םלועל םתשודקב םיראשנ וירחא וערז פג ןכו--ותשודקב ןרחא ףא | .(םדאל  היבקה
 -ותוא ןיקלמ .רפוסה-אבותכ .ותשודקמ ותוא םידירומ ןיא והוקלהש לודנ ןהכ ךכיפלו
 ינפמש רמאת םא-ותדירי ותיילע תאצמנ .רמאת םא-רמית ןיא .השלש לש ןיד תיבב

 וליבשב הז ןיא ירה ,השלשו םירשע לש ןיד תיבב ותוא םיקלמ לודגה ןהכה לש ודובכ
 = םיריזחמ םאה-היל ןירזחמ המ .םיבר ינפב הקול תויהל הבורמ ונויזבש ,הדירי אלא הָיְלָע
 ןיאש ,השמב עבשנ ינא-ןול למק יד חיל ןירזחמ ןיא השמ ? ותלודנל יוקלה אישנה תא
 ,אישנה הדוהי-איישנ ןדוי .(תוקלמל והונדש םיניידה תא) םתוא גורחי ןפ ,ותוא םיריזהמ
 אישנה הדוהי 'ר חלש-סופתימל ןיתנוג חלש .ןכ שרדש ,שיקל שיר לע ףצקתהו-סעכו
 לדגמ הזיאל סנו םחירבה--אלדגומ אדל קרע ןופרט . שיקל שיר תא םופתל םיתרשמ
 -קלס .איטיח רפכל חרבש םירמוא םירחאו-איטיח רפכ ארהל ןירמד תיאו .םש היהש
 הדוהי 'רג ול רמא--היל רמא . שרדמה תיבל ,םימכחה דעו תיבל-אדעוו תיבל . סנכנ ,הלע
 < .ןנל רמוא ינודא ןיא המ ינפמ-איירואד הלימ ןל רמא ירמ תיל המל .(גהוי 'רל אישנה
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 ; היל .רמא ?ןיִחְּפָמ אדחבו :היל רמא .יִדָי אָדְחְּב חַפָמ ירש 1אָיְרואְד
 אָדָהְּב :היל רמא ? הָחִּתְפַמ ּוָא אלא :היל רמא .אל שיקל ןב אל ןיא ,ואל
 שיר יִּבִנ ןנחוי 'ר חלש .היִמְדְקְל קּופנ ּתַאְו אָנַא רחמל :היל רמא .אָלְּדְנַמ
 : רמו ןומָרקל קפנ .ךְמְדִהְק .קיפנ אָיִשְנִר ,אָיְרּואְר הָלְמ ךל דיִמַע : שיקל

 חלש אל לארשי תי קורפָמְל אָגְמִחַר אָתַא דּכ .ןיכירבל אָיִמִב ןוכְדיד אָמְַּ
 -י"םִירְצַמ ץֶרָאְב יִּתְרַבָעְו. : ביתכד ,ומצעב אוה אלא ,ךאלמ אלו חילש אל
 רַמִא 7? אָתְלַמ אָה רַמיִמ ָםיִמָח המו :היל רמא .היִדיִר ןוגרד לכו אוה
 יר רמב + אָנָמְתְרְּד הָיִנָּפְלּוא ענמ אָניוה ןוכנמ ליחךמ ?ןיִרְבָס ןותא הָמ :ןול
 עמוש יִכנָא רָשֶא הָעמְשַה הָבּוט אל יִּכ יִנָּב לא. :קחצי בר רב לאומש
 ו . ותוא ןיריבעמ 'ה םע-+"ה םַע םיִריְבעמ

 . ותָריִריִב המלָש יג

 ? ךשארב וז הרטע המ : המלשל ה"בקה רמא .+ילֶלּוהִמ יּתְרַמָא קוחשְל.
 תומדב המדנו ךאלמ דרי העש התואב : רמא הנינח ןב יסוי 'ר !יאסכמ דד
 יתבו תויפינכ יתב לע רַָחְמ היהו .ויתחת בשיו ואפכמ ודימעהו המלש
 ןירמ ווקו .י"םִיְלָשּוריִּב לֶאְבְשַי לע ָךְלַמ יִתיִיָד תָלֶחְק יִנַא. * רמואו תושרדמ
 ותוא ןיכמ ויהו ?תלהק ינא רַמיִתְו הידיד ןיְליִסּב לע ביתי אָּכְלַמ :היל

 .כי ,6 סס4 3 3 תלסק5 .דכ | ,כ .6 36וממ2  .בי ,בי תומבב

 אדחבו . תחאה ודי ףכב קפסל ןנחוי 'ר ליחתה-הידי אדחב חפט ירש ?הרות רבד
 דיב םיקפופ ןיא םנמא אל-אל שיקל ןב אל ןיא ,ואל ? תחא דיב םיקפופ יכו--ןיחפש
 דקפנש רחאלש ,זמרל תחא דיב קפפ ןכלוו הרות רמול לוכי יניא שיקל שיר ןיא םא ,(תחא
 היא-החתפמ ונא .(תחא די רסח השענ ולאכ אוה המוד שרדמה תיבכ שיקל שיר םוקמ
 ; לדנמה ותואב-אלדנמ אדהב .י?הכלה רבדב דימת חתופה שיקל שיר היא :רמולכ) ? חתפמה
 שיקל שיר לצא ןנחוי 'ר חלש-'וכו חלש .ותארקל אצנ התאו ינא-הימדקל קופינ תאו אנא
 יכ ,חרות רבד ךל ןכה-ךמדקל קפנ איישנד ,איירואד הלמ ךל דיתע .(ול רמאלע
 ןוכדיד אמגיד .רמאו םתארקל (שיקל שיר) אצי-רמו ןומדקל קפנ . ךתארקל אצוי אישנח
 לש (והשעמל) המוד (םכמצעב יתוא םירקבמ םתאש) םכלש (תפומה) אמנודה--ןוכיירבל איימד
 .לארשי תא לואנל (םיהלא) ןמחרה אבשכ-לארשי תי קורפימל אנמחר אתא דכ .םכארוב
 רמאל תיאר המו-אתלימ אה רמימ תימח המו .יולש תרשה יכאלמ) שאר ירמוש-ןונרד
 ןותא המ .םהל רמא-ןול רמא ?(אטהש אישנה לש ותאקלה רבדב) אוהה רבדה תא
 הארי ינפמ םאה-אנמחרד הינפלוא ענמ אניוה ןוכנמ ליחדמ ?םיבשוח םתא המ-ןירבס
 -ותוא םיריבעמ 'ה םע .רטאש-רמד ?םיהלא לש ותרות תא (דמלל) ענומ היהא םכש
 . וינפמ םיששוח ןיאו אטחש אישנה תא

 ויהו-היל ןירמ ווהו . "ה אסכ לע המלש בשיו, : וילע בותכש יפל-יאסכמ דר 0
 אפכ לע בשוי .ךלמה-תלהק ינא רמיתו הידיד ןויליפב לע ביתי אכלמ .וילא םירמוא
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 + ו"יקְלָח הָיָה הת. : רמא העש התואב .ןיטירג הרעק וינפל ןיאיבמו הנקב
 . היִתְרְשָה :ןיִרָמָּב תיא : אָינְק :ןיִרְמְּד תיאו + אָרְמּוח :ןיִרְמָּב תיֶא

 .יעיבש קרפ
 .ןומהו עַשהְי יפב (ד

 ןןיִסומיד ןיִדָחְב .יִמְסַמְל ןולע אביקע 'רו עשוהי 'רו רועל 'ר .אָמָלְִ
 .רזעיל ר"א .הָּפָּכ ןותיִשפתו רמד המ רמא | ,יעָמ דַח ןותְממ .הָיְרַביִטְד
 ןֶתֶא קפָנ ימ .דַבַע ָּתַאְר הָמ יִמָמ ?אנינח ןב עשוהי ,המ :עשוהי 'רל
 ליִלָעִּד ןאמ לכ הַָהְו .הָעְרִת ּהיִתיִשָפְתּו רָמַּב המ עשוהי 'ר רמָא ,אָיְנִמ
 'רמא .הָקיִתְנּב היל ביִהָי הָוָה קיפנָד ןאמ לכו הקותרמ דח חיל .ביִהָי היה
 ילו ןילא ןורש .ירש ןנצו ירש : חיל ןירמָא .ןותדבטד המ ןורש :ןול
 תּוחינ :רַמָא ? םֶּכָח תַאְר הָמ אָה : אָיְנִמ אוההל עשוהי 'ר רמא ןוקפְנּד ןמ
 רַמָא . אמי עַוָּבְתֶאְו רַמָאַד הָמ איינמ אוהה רַמָא .אָמיְל ןּותָחְה ןמ .אָמָיל
 ןָל הָדומ ּתַא תיל :היל ןיִרמָא ? אמיב ןוכְּבַב השמ דַבַע ןכ אלו :ןול
 ךֶלֶה .הּוָּב להו :היל ןירמא .ןיִא :ןול רמא הוב ןֶּבַב השמ ףיִלַהְד
 .ּיִעְלַבּו אָמַיִד אָרְש לע עשוהי 'ר רג .היוגב

 .' ,3 לס

 --ארטוח ןירמד תיא . עא ,עפיורג--ןיסירנ ! ךלמ יתייה תלהק ינא :רמוא התאו ודובכ
 .ותוא םיכמ ויה ובש ,הנקה--אינק .(ודיבש לקמה קר ול ראשנ ולמע לכמ) לקמ :םירמוא שי
 . ותרוגח-היתרשק

 :תיבב ץחרל ולע-הירביטד ןיסומיד ןידהב יחסימל ןולע . השעמ ,רופפ-אמלד (ד
 רמד המ רמא .דחא (םסוק) ןימ םתוא האר--יינימ דח ןותמח .הירבטבש הז ץחרמה

 תיב תפכ םתוא השפתו (םפק רבד הזיא) רמאש המ (םסוקה ותוא) רמא--הפיכ ןותישפתו
 תאד המ ימח ?עשוהי ,הז המ--'וכו עשוהי המ .םמוקממ זוזל ולכי אל יכ דע ,ץחרמה
 .ץהרמה תיבמ תאצל ןימה ותוא הצרשכ-איינימ ןהא קפנ ימ .תושעל ךילע המ האר-דבע
 "לש) רעשה וספתו רמאש המ עשוהי 'ר רמא-הערת היתישפתו רמד המ עשוהי יר רמא
 לכ היהו-הקותרמ דח חיל ביהי הוה לילעד ןאמ לכ הוהו .(וילא דמצנ יכ דע ,ץחרמה תיב
 היל ביהי הוה קיפנד ןאמ לכו .(והזחב) ףורנא תכמ ול ןתונ היח (ץחרמה תיבל) סנכנה
 -ןותדבעד המ ןורש ןול רמא .(ובגב) ףורגא תכמ ול ןתונ היה אצויה לכו-הקיתנב
 .-יירש ןנאו ירש היל ןירמא .!םסקה תא ולטב\ םתישעש המ וריתה :(םימכחל ןימה) רמא
 .הלאו הלא וריתה זא-ןיליאו ןיליא ןורש .ונא םג ריתנ זאו ,חתא רתח :(םימכחה) ול םירמוא
 המ (לכה| והזה-םכח תאד המ אה .ןימה ותואל-איינימ אוההל .ואצישכ-ןוקפנד ןמ
 = .תלכי רתי תא םכאראו) םיל דרנ-אמיל תוחינ . (?םיפשכב ךתלכי לכ יהוזח) ? עדוי התאש

 רמא .םיה ערקנו רטאש המ ןימה ותוא רמא-'וכו רמא ,םיה לא ודרישכ-אמיל ןותחנד ןמ

 רנל-הדומ ךניאה-'וכו תא תיל ?םיב םכבר השמ השע ןכ אל םאה :םהל רמא--'וכו ןול
 -חיונב ךילה .(הזב הדומ ינא) ןה-ןיא ? (הברחב םיה ךותב) וכותב ונבר השמ ךלהמ היהש
 .ותוא עלבו םיה רש לע עשוהי 'ר רזנ-וכו עשוהי 'ר רזנ .וכותב התא םנ ךלהתה

% 
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 . הָפָשַכְמהְו עָשוהי יִּבַב (ה

 דַחָל ןּולָע . ימורל ןוקְלְס לאילמג ןברו עשוהי 'רו ךזָעיִל 'ר .אָמְלִּ
 לֶאְרָשְיִר אָטְרא יְִּב ןיכס :ןירְמְִו ןישושְבג ןידְבְט אָיקונמ ןוחְכשַאְו רַתָא
 אָכָה תיא אָרְבַתִסִמ : ןיִרָמָא ."רשעמ ,ןָהָהְ "המורת ןָחָה. : ןיִרְמְִו ןידְבֶש
 לישבת לָכ הָיָהְנ לַכיִמְל ןּובָחָי דָּכ .דחב ןּולָּבִאְו רַתֶא דַחְל ןולע .ןיִאָדְוהְי
 היל יִתימ הוה אָל ,ןוטיק דסב חיל ןילעמ ןווָה אָל יא ,ןוחימוק ליִלָע הָוהד
 , ףקסע המ : היל ןירמא .םיתמ יחבז ןיִלְכַא ןּונָאְד אָמְליִד ןּושָחְו . ןוהימוק
 תיל = ,הָעמיק ןֶחָל ליעמ תא תיל ןיא ,ןטמוק יתְומ תאר ,לישבת לב
 ,ּהיִשּפִנ לע רזגו ,יל תיִאבָס רַבְנ אָּבַא דח : ןול רמא + ןנימּוק ןול יִתימ ַּא
 :היל ןירמא .לארשי ימכחל יִמָחִיְּד דע ,םולכ אנוטיק אָדָה ןמ קָפָנ אָלּד
 ןירמא .ןובגל קפנ .אָכָה :ןּוָאָד = ,ןויִבְנָל אָבָה קופ : ּהיִל רומאו לוע
 רזעיל 'ר רמא .דילומ אָלּד ,יִרְּב לע ןולצ :ןול רמא ? ךקסיע המ :היל
 ןותיא :ןול רמא .דיִבָע ּתַאְד הָמ יִמַח ? היננח ןב עשוהי ,המ : עשוהי 'רל
 יב לע היל עַרָו חיל יִמָחְתֶא .ןֶתַכָד ער חיל ןותיאו .ןְכְּב עַרֶז יל
 קָסַאְּד דע ,הָּב שלָתִמ ימחתיא , קֶלְסּד ימחתיא ,היל ץֶּבִרְמ יִמָחַתֶא .הֶָלְבַט
 :היל הרמא !ןיתדבעב הָמ .יִרָש :הל רמא .ּהָרְעשְר אָקְעיִלְקְב אָּתַא אָדַח

 ןוחכשאו .דחא םוקמל ולע-רתא דחל ןולע | .ימורל ולע-ימורל = ןוקלס ה
 אערא ינב ןיכה ןירמאו .רפע ילת םישועה םידלי ואצמו-ןישושבנ ןידבע איקוניימ
 הז :םירמואו ץראה ינב םישוע ךכ :םירמואו--רשעמ ןההו המורת ןהה ןירמאו ןידבע

 שיש עמשמ :(םימכחה) םירמוא-ןיאדוהי אכה תיאד ארבתסמ ןירמא .רשעמ הזו המורת
 דכ .דחא תיבב ולבקתנו דחא םוקמל ולע-דחב ןולבקאו רתא דחל ןולע .םידוהי ןאכ
 לישבת לכ היהו-ןוחימוק לילע הוהד לישבת לכ חוהו .לכאל ובשישכ--לכימל ןוביתי
 היל יתיימ חוה אל ןוטיק דחב היל ןילעמ ןווח אל ןיא .(ןחלשה לע) םהינפל הלעש
 ואיבמ (תיבה לעב) היה אל ,דחא רדח ךותל (הלחת) ותוא םיסינכמ ויה אל םא-]וחימוק

 םיתמ יחבז םה םילכוא אמש (םימכחה) וששחו-'וכו ןילכא ןוניאד אמליד ןושחו .םהינפל
 לישבת לכש ,ךשעמ המ--'וכו ךקסיע המ .(הרז הדובעל לכאמה תא הלחת םיבירקמ אמש)
 ןול רמא ?ונינפל ואיבמ ךניא ,רדחה ותוא ךותל ותוא סינכמ ךניא םא ,ונינפל איבמ התאש
 קפנ אלר הישפנ לע רזנו .יל שי ןקז דחא בא :םהל רמא--יל תיא בס רבג אבא דח
 רדחה ותואמ אצי אלש ומצע לע ורדכ) רזג אוהו-לארשי ימכחל ימחייד דע םולכ אנוטיק אדה ןמ
 אצ :ול רומאו ךל--אכה ןונואד ןוהיבגל אכה קופ היל רומאו לוע .לארשי ימכח תא האריש דע
 ?%ךרדחב תרגפנש) ךשעמ המ--ךקםיע המ .םהילא (ןקזה) אציו-ןובנל קפנו .הפ םנה יכ ,םהילא הנה

 המ האר--דבע תאד המ ימח .םינב דילומ וניאש ,יגב לע וללפתה-דילומ אלד ירב לע ןולצ
 ואיבהו--ןתיכד ערז היל ןותייאו .ןתשפ ערז יל ואיבה--ןתיכד ערז יל ןותייא . תושעל ךילע
 ותוא רזפמ אוהש (םהל) ול הארתנ זא-אלבט יבנ לע חיל ערז היל ימחתיא .ןתשפ ערז ול
 .ותוא ערוז אוהש םהל הארתנ--היל ץברמ ימחתיא . חלשה ינפ לע (ןתשפה ערז תא)
 אוהש--הב שלתימ .(הלועו חמוצ) הלוע (ןתשפה ערז) אוהש םהל הארתנ--קלפד ימחתיא

 השא הלעהש דע-הרעשרד אתעילקב אתיא אדח קיסאד דע .ולעש םילבשה תא שלות

 תישעש םסקה תא יריתה) תישעש המ יריתה--ןיתדבעד המ יירש . היתורעש תעלקמב תחא
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 הָלְכָי איל :היל הרמא ! ךיל םֶסְרפְַמ אָנַא ןָכ אָלְד :הל רמא .הֶיְרֶש איל
 יולע ןולצו . ןוטלפו אָמיִ אָרָש לע עשוהי 'ר רזגו .אָמְיּב ןיקלממ ןּוָאד
 רימעהל אלא ןאכל לע א5 ולי :ורמא .הריתב ןב הדוי 'רל הָמְקיִמְל הָבּ
 , ועיד--הזה קידצה

 י םִיַניִע תַזיִחַאְו םיִפָשְכ יִשִעמ ה

 | יל ןול דיִבָעְו ןיחיטבאו ןיירק ביִָנ אָנָא ליבי :היננח ןב עשוהי ר"א
 אָטְרְפיִא אָרָהְב אניה ל < :יאנ ר"א .ןייבט) ןילוא ריב דס יבש

 יאב לכ ש .ןיסנכתמ םא :ארמיז רב יפוי 'ר םשב רזעל ר'א ןכ אלו ו
 בפ אל :רַמיַנ ?המשנ וב 0 דחא שותי תוארבל ו ןיא 2

 : הונח יבר יב אננח ר"א . היל יי אָתְרוקב ןמ 0 8 בע ארק
 הקרזו אָלְנְלּו ארה בֶסָנ יעמ דח תיִמָחְנ ןירופיצד אָתְפּוג ןילאב אָנַוה לּימִמ
 ןיא :יל רַמָא .אָּבאְל תרמו תיִתֶא .לגע אָרְּבַעְתִמּו אָתַחִנ איהו אָמורְל
 .אוה .םיניע .תויחא-אל ןיאו ,אוה השעמ--הנימ תלכא

 .רשע דחא קרפ
 ?ָ רש איִבְנ ּוהָויַא (ז

 -"ול רמאנ אלש המו, ,הָנְַנְּכ ןֶּב הָיקְרְצְּכ-'עמש אלש המ אבנתמה,

 טא--ךיל םסרפמ אנא ןכ אלד .חריתמ ינניא--היירש אניל .. (םינב שיאה דילוי לבל
 ןוניאד חלכי אניל .(תא ימו ךישעמ לכ תא הלנא) ןתוא םפרפא זא ,(יריתת אל םא) ןכ אל
 םהל ודלוי לבל ,ותשאל ולעבל המסקש ,םסקה ירשק) םהש יפל ,הלוכי יניא-אמיב ןיקלטימ
 ירשקכ תא) םתוא טלפ אוהו םיה רש לע עשוהי 'ר רזגו--'ןכו רזגו .םיח ךותל ולטוה (םינב
 םיקהל הכז אוהו (תיבה לעב לע) וילע וללפתהו-'וכו המקימל הכזו יולע ןולצו .(םסקה
 .הריתב ןב הדוי 'ר תא (דילוהל)

 םיליאל םתושעלו :םיחישבאו םיאושק תחקל | ינא לוכי -'וכו | אנא ליכי
 אניוה ךלהמ .םיאבצו םיליא (ודילוי) ושעי םה םגו--'וכו ןידיבע | ןונידחו  .םיאבצלו
 חקול דחא (םפוק) ןימ יתיארו-'וכו יינימ דח תיזחו .ירופצ לש קושב ךלהמ יתייה--'וכו
 רמינ = .לגע השענו (רורצה) דרויו-לגע .דיבעתמו תחנ .הוחו לפסל קרוזו רורצ
 אלא .לנע השענו דריו הלעמל וקרזו רורצ ןימה ותוא חקל אלש ,רמאל ונילע ןכל--'וכו
 < לייטמ .ול איבהו רדעה ךותמ לגע ול בגנ (זלהוג ודבעל ארק אוח אלא-'וכו ארק הירסל
 --'וכו תימחו .ירופצבש ומוקמ םשי אתפוגב יתייה לייטמ-ןירופצד אתפונ ןיליאב אניוה
 = תיתא .לגע תישענו תדרוי איהו ,הלעמל הקרוזו תחא הלונע ןבא חקולה ,דחא ןימ יתיארו
 "הנממ תלכא םא--אוה השעמ הנימ תלכא ןיא . יבאל תאז יתרמאו יתאב-אבאל תרמאו
 תלכא אל םאו-אוה םיניע תזיחא אל ןיאו .ישממ השעמ תמאב הז ירה ,ולנעה רשבמ)

 . םיעותעת השעמו םיניע תזיחא אלא הז ןיא ,ונממ =

 .תאובנ באהאל אבנש-הנענכ ןב היקדצכ .התימ בייח-עמש אלש המ אבנתמה וז
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 = ,חיה תמא איבנ רוזע ןב היננח :רמא יול ןב עשוהי יבר .רּוזע ןֶּב הָיננתּכ

 דרויו ,ןוילעה קושב אבנתמ הימריש המ עמוש היהו תוביל היחש אלא
 אָד אל אָתְלְמְד אָמַמ לכ : רוזע ןב הינח רמא .ןותחתה קושב אבנתמו
 לש וימי לכו ,"םֶכְתֶא דקְפֶא הָנָש םיעְבְש לָבָבְל תאלמ יִפל, : אלא איָה
 תיב ןיאש ,הנש םירשע ןהמ אַצ ,הנש שמחו םישמח אלא ןניא השנמ
 .והישאי לש תחאו םישלשו ןומא לש םיתשו ,ןיתרוכו ןישנוע הלעמ לש ןיד
 הָדּוהְי ךְלִמ הָיִקְדַצ תֶכְלַממ תיִשאָרֶּב איִהַה הָנָשַּב יִהָיַע : ביתכד איה אדה
 רָשֶא אינה רוע ןָב .הָיְננְח .ילא רמָא יִשיִמְהַה שֶדחַּב תיִעיִבְרַה הָנָשַּב
 יִהְלֶא תואָבְצ 'ה רַמָא הפ : רמאל םָעָה | לכ םיִנֶהּכַה יניעְל 'ה תיִבַּב ןועְבנמ
 ביִשָמ יִנָא םיִמָי .םֶיַתְנַש דועְּב .לָבָב ךְלָמ לע תֶא יִתְרְבְש רמאל לאְרְשָי
 ןִמ לָבָּב ףלמ רצאָהכּובנ חֶקָל רֶשָא .'ה תיִב יִלָּכ לָּכ תֶא הֶזה םוקמַה לא

 ינא םיתנש דועב :רמוא התא : הימרי ול רמא ,ילָבּב םָאיִבַו הזז םוקָמַה
 ואָבּוי הָלָבַּב. : ראשה תא לטו אב רצנדכובנש : רמוא ינאו ,'וגו בםישמ
 ,הערל אבגתמ ינא : ול רמא ! ךירבדל ןמיס ןת :ול רמא .י'וגו "ויהי הָמָשְו
 התאו , םחנתמו הער איבהל רמוא ה'בקחש ,ירבדל ןמיס ןתיל לוכי יניאו
 , ואל :ול רמא !ךירבדל ןמיס ןתיל ךירצ אוח ְתַאָש אוה ּתַא ,הבוטל אבנתמ
 ןתונ ינא ירה ,יִנָּב ןיִא + ול רמא ! ךירבדל ןמיס ןתיל ךירצ אש ,אוה ּתַא
 היל תֶוָחַו .'ה לא רבד הֶרֶפ יכ ,תמ אוה איהה הנשה : שיאה ותואב תפומו תוא
 התיה תרחא תנש .יִעיִבְשַה שָדְחַּב איהה הָנָשַּב איבה .הָיננִח תָמַג : ןכ
 ותיב ינבו וינב תא הוצו ,הנשה שאר ברעב תמש רמלמ אלא ! ןבַה רַמָתַו
 ותאובנ תושעל ליבשב ,הנשה שאר רחא והואיצויש ,\רבדה 0 ריתסהל
 :רקש החימר יש

 .1ו---זט ,סכ סימריש | .ככ וכ סש8 .ג--% ,תכ סכפ -י ,טכ סימרי1

 ירבד בנגמ-תסוביקול . ןלהל שרופמכ-רוזע ןב היננחכ .(אי ,בכ ,א םיכלמ) 'ה םשב רקש-
 רבדה רקיע לכ-איה אד אל אתלימד אמפס לכ . (רָאטַאינַאלפ) ומצע םשב םרמואו םירחא-

 .לארשי תא םיהלא דקפי לבבל הנש םיעבש תאלמ "רחאלש ,והז אלה (והימרי תואובנבש) =

 הלאה םינשה םיעבש תא תועטב הנומ רוזע ןב היננח היה ךכ-'וכו השנמ לש וימי לכ
 תחפה-ןהמ אצ |. תולגה תרזג תא ונועב םרגו לארשי תא עישרהש ,השנמ לש ותוכלמ ימימ
 .םישנוע רב םדאה ןיא וייח ימימ תונושארה םינשה םירשעב יכ--הנש םירשע .ןהמ

 םישלש דחיב ירה-והישאי לש תחאו םישלשו .תרכ תתימב ותוא םינד םניא--ןיתרוכז |

 ורבעש םינשה הנומשו םיששל דוע תורפחה םינשה יתש ןתוא ונייה--םיתנש דועב . חנומשו

 תמש ,ול הרק ןכו-ןכ היל תוחו .ךמצעב ךב--שיאה ותואב .אוה ןכ טא-יניכ ןיא . רבכ
 תישארב אוה (ירשת) יעיבשה שדחה אלה-ןיכה רמיתו התיה תרחא תנש .חהנשה התואב

 ?(המצע איחה הנשב תמש) ךכ רמאת ךיאו ,תרחאה הנשה =
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 .תועובש
 .ישש קרפ

 . הָעּובְש לש ּהָשְנע

 ריטק .הָנְהַו .הָתְרְבַח בג ףורטמ תלזאר ,אָתַא אָדְמַב הָנְה אָרְבש
 איִעַּב תַכְפַה .אָלּוגְע יג ּוכְעיִאְו הל ּולפָנ .ןיִרְעּד ןיִרְּת ּהָחיִסְלּוקר הָיִמיִשְּב
 ןירנד 'ב יל יִבַה : הל הרמא ,הָּבִנְל תַרְְח .ןותחַכְשַא אָלְו אָתיִב וג והָל
 ! הָרּב רובְקִּת והָב הָטְדָי יא ,אָנְעִָי אל : הל הרמא ! ךיִתיִב וג יל לּופנד
 ןוהב הָעְדָי תֶוְמַד אָלּולַא : הָרְמָא אָלְה תעמָש אָיְרְּבִמִמ ןולע יִמ .היִתְרַבְק
 .הָנָבִח אָרְּב רובקת .אָּמַא איה ןוהְב הָעְדָי ןיא : חרמא !היִתְרַבק אָל
 ונ ןילירע איר .ןירת ןיחְּכְשאְו לוע דח ןוצְקּו אָפְמַחְְמ ןולט . היתְרבק
 .. לועיִת אל העובשל-ב!מ ןיִּב יז ןיִּב :הָרַמַא אָתְלַמ אָדְה . אָלּוגע

 .הָרָו הָדובַע
 .ןושאר קרפ
 | .סדנְלה ןיקמה יִמ (א

 ,ךיִרֶא אָיְליִל אָמָחִּב ןָעִּכ .ונקתה ןושארה םדא םּדְנְלִק :רמא בר

 -התרבח יבג ךורעימ תלזאד .תחא השאב השעמ היה-אתיא אדחב הוה ארבוע
 -ןירניד ןירת התיסלוקד היטישב ריטק הוהו | .התרבח לצא (הקצב תא) ךורעל הכלהש
 ותומד רשא ,שאר יוטכ- אתיסלוק .םירניד ינש הפינצ יטמק ךותב (םירושק ויה) רושק היהו

 ושולינו הנממ (םירנידהי ולפנ-אלוגיע וג וכרעיאו הל ולפנ .אבצה ישנא לש עבוכה ןיעב
 השינרהש ,השאה) התנפ-ןותחכשא אלו אתיב ונ והל אייעב תכפה .םחלה רככ ךותב
 " לא) הילא הרזח-הבנל תרזח .םתאצמ אלו התיבב םתוא השקבו (התיבה הכלהו ,התדבאב

 ךותב יתאמ ולפנש םירנידה ינש תא יל יבח-ךיתיב יונג יל לופנד ..,יל יבח . /התנכש
 < אה םא-הרב רובקית ןוהב העדי יא .(םתודוא לע) תעדוי יניא--אנעדי אל . ךתיב
 הרבק--היתרבק .(ישילש ףוגב תאז הרבד המצע לע) חנב תא רובקת ,םתודוא לע תעדוי
 תעמש . ותוא) רובקל (ואבשכ) ולעשכ-איירבקימ ןולע ימ .(התעובש תאטח לע תמ יכ) ותוא
 = אלול-חיתרבק אל ןוהב העדי תוהד אלוליא . תרמואה (?חשא) לוק העמש-הרמא אלק
 איה ןוהב העדי ןיא הרמא .ותוא הרבק אל זא יכ ,(םירנידה לע) םתודוא לע תעדוי התיה

 תא רבקת ,םתודוא לע תעדוי (ינא :רמולכ) תאזה השאה םא-הנרוח ארב רובקת אתיא
 ואב-לונע דח ןוצקו אתמחנמ ןולע .ינשה הנב תא םג חרבק-היתרבק .ינשה הנב
 איירניד ןירת ןוחכשאו .(לבאה תדועס תא לוכאל) תחא טחל רככ ורבשו המחנל (םישנא)
 = -חרמא אתלימ אדה . רככה ךותב םיכורע םירנידה ינש תא ואצמו-אלוגיע וג ןיכירע

 בייח םאו יאכז םא-לועית אל העובשל בייח ןיב ייכז ןיב .(ונדמלמ) רמוא הזה רבדה
 . העובש ידיל אובת לא ,התא

 ;םהלש .הנשה שאר ןכ ארקנ טרפבו םיימורה לצא שדח שארל יללכ םש--םדנלק (א
 חלילהש הארש ןויכ-ךירא איליל אמחד ןויכ .ףרחה תפוקת רחאל םימי העבש לח חיחש
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 . ימור הָדונ ךיִא (ב

 לאכימ דרי ,םירצמ ךלמ הכִנ הערפל המלש ןתחתנש םוי :יול ר'א
 לודג ךְרָּב אוה הזו ,לודג שרוח השענו ,טוטעלש הלעהו םיב הנק ץענו
 ונבו סולימורו םומור ואב ,בהוה ילגע ינש םעברי דימעהש םוי .ימורבש

 6 ,ט)ק סילסתל | .וט ,ג תימסרכ1

 אוה :וילע בותכש שחנה אוה אמש-וב בותכש אמש .יל יוא-יל יא . ךוראו ךולה ךלוה
 ךשהב דחפמ היהש ,ןושארה םדא רמא הזח רומזמה תא-ינפושי ךשח ךא רמאו .'וגו ךפושי
 .רשואמ םוי ,  הפי םוי--ןאיד ןולק .ךיראה םויהש-ךרא אממיא . ופושיו שחנה אובי אמש

 ארבנ םלועהש ,רמואה אנתה לש ותעדל םימיאתמ הלא בר ירבד-'וכו רמאד ןאמכ אתיאו
 לש ותטשל םנמא-'וכו םרב .םירצקו םיכלוה תולילהש ותוארב ןושארה םדא דחפ ןכלו ,ירשתב
 םימיהש ,אוה ךכ םלוע לש וגהנמש ןושארה םדא עדי רבכ ,ןםינב ארבנ םלועהש רמואה ותוא
 רמאנש--בר יבד אתעיקתב ינתד .רבופ ימ-רבס ןאמ . תופילח ורצקתיו וכראו תולילהו
 ,רמוא .יוה-יוה . םלועה תא תרצי ובש-ךישעמ תלחת .בר ןיקתהש תועיקתה תלפת רדסב
 ןקתוה הזה גחהש אלא ,םדנלק תא ןיקתה ןושארה םדאש-ןכ רמא אל ןנחוי 'ר .חכומ ירח
 .ךטצע תא  תמהו ךברח לע לופנ-'וכו לופ .המחלמב-םומלופב . ירוטמיה ערואמ רכזל
 .תאזכ תושעל םלוקב עמשיש אבצ רש היה אל םירצמ ליחב--ןול עמש אל םירצמד
 -ינב ירסירת היל ןווהו .ומש היהו--הימש הוהו | .דחא ףןקז שיא-בפ רבנ דח
 ישאר-ןיפוכוד . ונלוקב עמש :ול ורמא-ןל עמש היל ורמא .םינב רשע םינש ול ויחו
 , רמולכ) המחלמה אבצ ידקפמ-]ןיטילטרטסיא .תולילג ירש-]יכרפיא .תוזוחמה דחאב אבצה
 .וברח לע לפנו םלוקב עמש אוהו--ןול עמשו .(הנשה ישדח רשע םינש לע םיטילשל
 פירבוניז לש (רשוא םוי) פדנלָק : ול ועירה הז ללגב--סירבוניי סדנלק חיל ןיחווצ ןכ ןינב
 לע ארקנש רַאונַאי שדחה תלחתה םדוק םדנלק תא םישוע ויה הזה ערואמה | רכזלוו
 --איירדנותנע !חרצ םוי ,יוח--ארימיא ינלימ .וירחאלש םויב-הירתבד אמוי ןמ .(ומש
 םויב םישדע ערוזש ימ (םירמוא ויה ךכ)--וכו ערזד ןאמ .(םוקמ םש) סָארדנָאטנא שיא

 .(הרצ םוי היהש יפל) םיחילצט םניא אוחה
 'פיחאה ינש--םולומורו םומור .רע- ךרכ סיב לוח "רה) ןוטרש--טוטעלש 4
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 ףְלָמּ : ימורב ךלמ דמעוה ,וחילא וב קלתסנש םיי  .ימורב םיִפיִרָצ .ינש
 . י'ָּךְלָמ בָּצִנ םודֶאְּב ןיא

 .ישילש קרפ
 ' . םיִלּודְּג םיִמְכָח תּומְּב ּועְריִאָש תועְרּואָמַה (ג

 אָלְד הֶמְּכ :רמֶא .ןלצחמ :אָחְנוקיִא ןופמ ,יאמיס רב םוחנ 'ר ךמְּד דַּכ
 ןועמש 'ר .רמא + םּולָּכ א ןיִמְכָחְנ .היִתּוכְמַרְּב ןונימַחָי אָל ,יויחְּב ןותמח
 אוה עמוש :אריעז'ר רמא .דבלב הפ רוביד אלא םיקידצלו וניניב ןיא :יול ןב
 ? םישדק שדוק שיא םוחנ ומש ארקנ המלו .םולחה ךותמכ ופוליק תמה
 אָבְכּוכ יִמָחַתַא ,אחא 'ר ךמָּד דַּכ .וימימ עבטמ תרוצב טיבה .אלש
 ןפְּכַתֶא ,ןנחוי יבר ךמד דכ .אָמרדנא ןופְּכְתא ,ן;ח יבר ךמך דפ .אָרְמיִמב
 ,ןירוח תַרָבַד אנינח יבר ךמד דכ .ּהָתָוכּד ןינוקיא תֶוָה אָלָּד : ןירמא .אָינוקיִא

 עַוּבְתְמ אָמַי הָנֶה ,אְרְבַעְל קיִלָּס הָנְה דפ :ןירמא .הָיְרְביִפְר אָמָי עא
 קחצי .יבר ךמד דכ .אירביטד ןולפ לּפְנ ,היעשוה בר ךמד דכ  .יומוק
 ווהַּד :ןירמא .אָליִלְנּד םיתב ילעבמ ןיִפוקְסא ןיִעְבָש ןּורקעְתֶא ,ביִשָיְלַא ןב

 אזְרַא ןּורקעְתֶא ,קחצי בר רב לאומש יבר ךמד דכ .ּהיִתּוכְזּב ןָיְלַת
 .הָיְלַכ ימוק סלקמו אָּתְבִשוש .ביסנ הוה : ןירמא . לארשיד אָעראְד
 אָבְס ןָחֶא תיל ,ּהיל ןופְרא :אריעז יבר ןול רמָא .היִּב ןיִנָנְרְִמ ןִנָּבִב ןווסנ

 .סמ ככ ,6 סיכלמ1

 בחרתמו ךלוהו הלעמל רצה  ,עולק להא--םיפירצ .ימור תא ודסי הדנאה יפלש ,םימואתה
 םש דמעה התע קרו ,םודאב ךלמ היה אל התע דע--ךלמ בצנ םודאב ןיא ךלמו .הטמל
 .("םודא, ימורל םיארוק ויה הדגאה ילעב) ךלמ

 (ותיב ילתכ לעש) תונומתה תא ופכ--ןלצחמ אתנוקיא ןופח .תמשכ--ךמר דכ 0
 האר אלש ומכ : ורמא--היתוכמדב ןונימחי אל יוייחב ןותמח אלד המכ רמא . תולצחמב
 (םיתמה) םה םיעדוי םנמואה--םולכ ןוניא ןימכחו .ותומב ןתוא הארו אל ךכ , וייחב ןתוא

 הקוקחה הרוצב--עבטמ תרוצב .ותוא םיחבשמש וחבש--ופוליק .  (? םה םיאור יכו) ?רבד
 --אייטרדנא ןופכתיא .םירהצב בכוכ הארנ--ארהיטב אבכוכ ימחתיא .עבטמה יבג לע
 אלד ןירמא .תוריקח יבג לעש תונומתה ופפכנ--איינוקיא ןופכתיא . תובצמה ילספ ופפכנ
 תרבד .(וינפ תומדכ) התומכ (הפיה) הנומת התיה אלש ,םירמוא ויה--התווכד ןינוקיא תווה

 קילפ הוה דכ ןירמא .הירבט לש המי ערקנ--איירביטד אמי עזבתיא .םוקמ טש-ןירווח
 וינפל ערקנ םיה היה ,הנשה תא רבעל הלוע (אנינח 'ר) היהשכ : םירסוא ויה-'וכו ארוביעל

 -'וכו ןיפוקסיא ןיעבוש ןורקעתיא . רקי ץע-ןולק לפנ .(ותומ ירחא םג ערקנ הזל זמרלו)
 -היתוכזב ןיילת ןווהד ןירמא .לילגבש םיתב ילעב לש תוינא םיעבש (ועבט) ורקענ
 : ועבט ןכלו ותוכזב קר ומייקתהו תועוער ויה יכ) ותוכזב תויולת (תוינאה) ויהש ,ורמא זא

 אתבשוש בסנ הוהד ןירמא . לארשי ץראבש םיזראה ורקענ--אייזרא ןורקעתיא .(ותומב

 ,(לאומש 'ר .לש ונהנמ לע זמרל התיה וז םיזרא תריקעש) םירמוא ויה- היילכ ימוק םלקמו
 םימכהה ויהו-היב ןיננרמ ןנבר . תולכה ינפל (דקרמו) חבשמו (פדה לש) ףנע חקול היהש
 -דיבע המ עדי אבס ןהא תיל חיל ןופרא | .(ומצע תא הזבמ חיהש לע) יפוד וב םינתונ
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 אָסְרִע ןיב תקסְפאְו אָימָש ןִמ אָתְשִא תתיחנ ,ףמדד ןוָּב .דיִבָע הָמ עַרָי

 היל תדבעה אָבַס ןָהָאְר אה .אָמְלַטַּב יקָרְבּו ןילק ןיעָש לת ןוהנ ,אָלְמְהְל
 ליִמְג קחצי בר רב לאומש ךמדד ,יו : הרמאו אָלְק תב התקפת ! אָתְבְשוש
 :ןירמא . אָיְקְדולְּב םד תורוניצ וכשמ ,אָתּופְלַח רב אָסִי יבר ךמד דכ ! אָדְסָח
 ןירמא .ןירְסיִקִּה אָידומט ןֶבָּב והְּבַא יבר ךמד דכ .אָתְרּוְג לע ּהיִשָּפַנ בהיד
 הָמָּפ אָיְקיִחָר ןיִעְדָי : לארשי ןול רמא .ןיעירמ אָפֶא ןונָא תיל : אָיַתּוכ

 י ןיפירְמ אופירה
 לָּכ :ןול רמָא .ןומְסְרפָאד ןירהנ ג" ימוק ןורבַע ,ךמד ימ והבא יבר

 יִתְרַמָא נאג ? ּוהָּבַאְּד ןילַא לכו : ןול רמא . ריד :היִל ורמא ?ןאמֶל ןיִלֶא
 ,הזה םלועב ןרכש ןַפמ םיקידצל ןהל הארמ ה"בקה .י'וגו "יִּתְעְי קירל
 תרועפ ינימ לכ רָצְו הרועס השעש ךלמל .ןהל ןיִנָשָי ןהו ,העיבש םשפנו
 רב יִּדְבַ .ןהל ונשיו העיבש םשפנו ןתוא ואר ,ןיחרואה וסנכנש ןֶויּכ : הָפמב
 ימ ןיקוסְּפ אָתְלִּמ ןיִרָמָא יול ןב עשוהי יברו סַרָמַפ רב יסוי יברו יִאְויל
 :רמא דחו ,י'וגו 'ִּיִלֶא דיִסָח לָּכ לֶלַּפְתַי תאו לע, :רמא ןוהנִמ דח .ןיִכַמַד
 ּתְנפָצ רֶשֶא ךְבט בב הָמ. :רמא דחו ,*וג 'ִּדַב ימח לָכ ּוחְמְשְיְ

 . +'וגו "ָּךיֶאְריִל

 יבר לאָע . אָמְשְפִנ פנס אָמְרְטְכ תטלקו ךמד אָחְישְנה ןילא ןמ דח
 .כ 6 סע4 .כי 0 סע | .\ כל סי)סת2 .ד ,טמ סיפשו1

 -אימש ןמ אתשיא תתיחנ ךמדד ןויכ .השוע אוה המ עדוי הזה ןקזה ןיא ,ונממ ופרה |

 ןיבו תמה ןורא ןיב הקיספהו--אלהקל אסרע ןיב תקספאו .םימשה ןמ שא הדרי תמשכ
 . םלועב םיקרבו תולוק תועש שלש ויהו-אמלעב יקרבו ןילק ןיעש תלת ןווחו . להקה
 יףנע ול השעש ,הזה ןקזה לש (הלאה הלודגהו דובכה לכו יהוז--'וכו אבס ןהאד אייה
 תמש ,היוא :הרמאו לוק תב האציו--'וכו: אלק תב תקפנו .יםרהה ףנעב לוחמהו פדהה
 הארמ ךפהנ-איקדולב םד תורוניצ וכשמ .\םדא בבוח) םידסחה למונ קחצי בר רב לאומש
 זמרל והזש ,םירמוא ויה-אתרוזג לע הישפנ בהיר ןירמא .םדל איקדולבש תורונצב םימה

 .(דמשה תרזג תעשב לארשי ידלי תא למ היהש) הלימה תוצמ לע ושפנ תא ןתנ רשא לע
 ןירמא .(לודג שער לוק ועימשהש) ןירפיק ריעבש םידומעה וכב-ןירפיקד אידומע ןכב
 .תעורת םיעימשמ םה אלא ,םיכוב םידומעה ןיאש ,םיתוכה ורמא-ןיעירמ אלא ןונא תיל איתוכ

 .רמולכו םיקוחרה ויהי :.לארשי ינב םהל ורמא-'וכו איקיחר ןיערי לארשי ןול רמא .החמש
 .םיבורקה ,םידומעה) םיבורקהש ומכ ,(עירהלו חומשל) םיעדוי (ונתאמ םיקחורמ םכנהש םיתוכה םתא
 ! םיחמש (ונברקב םיאצמנו ונל

 השלש וינפל ורבע והבא 'ר לש ותומ תעשב--'וכו ימוק ןורבע ךמד ימ והבא 'ר >
 -חלא לכ-ןאמל ןיליא לכ .(םיכאלטל) םהל רמא--ןול ךמא .(םאזְלאב) ירצ לש תורחנ רשע
 הלא לכ םנמאה-והבאד ןיליא לכו .םה ךלש :ול ורמא-ךדיד היל ורמא ?םה ימל
 ךותמו אבה םלועב םהל יופצה לומנה לע גנעתת טשפנ-'וכו העיבש םשפנו ?םה והבאל
 לע השורפה-הפמב .רייצ--רצ . ךלמטל לשמ-ךלמל .תומה תנש םינשי םה הז גונעת
 אתלת ןירמא .םהל םינכומה םילכאמה ירויצב-העיבש םשפנו ןתוא ואר .ןחלשה
 | .םהמ דחא-ןוחנמ דח .םיקוספ השלש ורמא טתתימ תעשב-]יכמד ימ ןיקוספ

 .תטלקו .תמ אישנה (תחפשמ ינבמ) הלאמ דחא-ךמד אתיישנד ןילא ןמ דח
 לאע :םש ויחש םישנאה תושפנ ונכתסנו הרעמה הלפנו הטלקנ-אתשפנ ןתנכמו אתרעמ
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 יבר ךמד דכ - .םולשב םלועה ןמ אציש , םדא ירשא : יולע רַמָפַאְו יסוי
 יפר ןול .רַמָא . ןיידָמ אָתְָישנִד ןילא ןוִחו .הָיְרביִטִּד ןילוטיפק  לַפָנ אָס
 ןָמְפ : אָתָשְפִנ ןֶנֶס אָל אָכְה םִרְב ,אָתְשְפִנ נכס ממ ,אְָמָד אל : אריעז
 . הרז הדובע תרקַעְתֶא אָבָה םרב .הרז הדובע תַרְקַעַתֶא אָל

 .תוירוה

 . ישילש קרפ
 .הקהצה יִאְּבִנְו הָרּוהְו אָּבַא וא

 ,אָיכוטנא תלוחל ולעש ,אביקע יברו עשוהי יברו רזעילא יברב השעמ
 .הבומ ןיעב הוצמ דיִבָע הדוהי אָּבַא דַח ןִמַה הָוַהְו .םימכח תַּבְגִמ קסע לע
 וינפו ותיבל ול הלע .ןהמ שֶאְיַתִנְו ויתובר הארו ויסכנמ דרי תחא םעפ
 וניתובר :הל רמא +תוינלוח ךינפ המ ינפמ :ותשא ול הרמא . תּויְנְלוח
 הָריִּתִשָנ : ול הרמא ,ונממ תֶקִדַצ התיהש ,ותשא .השעא המ עדוי יניאו ןאב
 וניתובר לצא אבו ,ןכ השעו ךלה .ןהל ןתו הייצח רוכמו ךל ,תחא הדש ךל
 אלמי ה"בקה ,הדוהי: אבא : ול ורמא .וניתובר וילע וללפתנו .ןהל [תנו
 אוהשכ םע .והדש יצח ךותב שורחל דרי ,םהל וכלהשכ םע .ךיתונורפח
 היבקה ריאהו ,התולעהל דרי .הרבשנו ותרפ העקש ,והדש יצח ךותב שרוח
 וניתובר תרּודהבּ\ .יתרפ לגר הרבשנ יתבוטל : רמא .אָמיִס אצמו ויניע
 יופא יִמָח ליִכִי ןאמ :ןירמא ! ריִבָע הדוהי אבא המ :ןיִרָמָא ,יולע ןּולאש
 הדוהי אבא ,יולָמגְד הדוהי אבא ,יורותְ הדוהי אבא ?הדוהי אבאד
 .ןמולשב לאשו וניתובר לצא אבו היהש תומָכְל הדוהי אבא רזח .יורָמָחַד
 יריפו תוריפ םכתליפת התשע : ןהל רמא ?ריִבָע הדוהי אבא המ :היל ןירמא

 לכ הרק אלו-םולשב םלועה ןמ אציש | .וילע שררו יפוי 'ר הלע-יולע רטפאו יסוי יר
 ןיליא ןווהו . הירבטבש לדנמה לפנ-ןילוטיסק לפנ .יסוי 'ר-אםי 'ר .  ותרובקו ותתימב ןוסא
 לע שרדש ותשרדמ םיבלענ ויהש יפל) םיחמש אישנה תיבמש הלא ויהו--ןיידח אתיישנד

 .-איימד אל .(םולשב םלועה ןמ אצי אל ומצעב אוה םנש יפל ,וחמש וישכעו ,טבורק תומ
 ןמת +(יסוי 'ר תומב הרקש הזל המוד וניא םבורק תרובק תעשב הרקש ןוסאה) המוד הניא
 .(לדנמה תליפנב) ןאכ םלוא--אכה םרב .הנכסב תונותנ תושפנ ויה םש--אתשפנ ןנכס
 " הרז הדובע הרקענ ,לדגמה תליפנב ,ןאכ לבא--'וכו אכה םרב .הרקענ אל-תרקעתא אל
 . (יטוי 'ר לש ותוכז לדוגל)

 ףסכ תיבנ ןינעב-םימכה תבגמ קסע לע .היכוטנא תמוח--היכוטנא תלוח א

 ,רחא שיא םש היהו-'וכו דיבע הדוהי אבא דח ןמת הוהו .םימכחה תסנרפל הקדצה
 | - =ןהמ שאייתנו .ונוה ול דבא--ויפכנמ דרי  .הבוט ןיעב הוצמ השוע היהש ,הדוהי אבא
 -חרבשנו .הראשנ--הרייתשנ . (רבד םהל תתל ודי הנישה אלש ,השוב תמחמ) םהמ םלעתה
 םיטכתה לש .םתריזחבו--יולע ןולאש וניתובר .תרודהבו .רצוא--אמיס .הלגר הרבשנ
 -'וכו יופא ימח ליכי ןאמ .(?ובצמ המ) ?הדוחי אבא השוע ּמ-'וכו אבא המ  .וילע ולאש
 ,יורותד הדוהי אבא .(ורשע דובכ ינפמ) הדוהי אבא לש  וינפ תא תוארל לוכי ימ

 תומכל הדוהי אבא רזח .םירוטחו םילמג ,םירווש לעב אוה הדוחי אבא-יורמחד ,יולמגד
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 ךתוא הנושארב ,ךממ רתוי םירחא ונתנש יפ לע ףא :ול ורמא .תוריפ |
 : הזח .קוספה וילע וארקו ,םלצא והובישוהו ּוהּולָטְנ .םּומיִמ שאר ונבתכ
 "ול םיִתְרָי םֶדָא ןֶתִמ

 . הָדָנא לעבו דּומְלִת לַעְּב ב

 ריִשָע שיא ויְניִעָב םֶכָח. :ןוב יבר יב יפוי יברד היִרְּב לאומש יבר שרד
 ןיבמ " לדו, ,דומלתה לעב הז -"רישע שיא ויניעב םכח. ,?"ונְרְקחְי ןיִבמ לַדְו
 דיבו , בהז לש תותָשַע הז דיב ,ריעל וסנכנש םינשל .הָדְנַא לעב הו--"ונרקחי
 - ודיבש הזו ,היחו איצומ וניא ,בהו לש תותשע ודיבש ,הז . טורטורֶּפ הז
 לָּכ והשעמ 'הל טָפְשִמ ינזאמו סֶלְּפ. : אחא 'ר שרד .היחו איצומ , טורטורפ
 ,דומלתה הז--"טפשמ, ,הנשמה הז--ינזאמ. , ארקמה הז--"םלפ, ,"םיִכ יִנָבַא
 .דחא םיכמ ןרכש םילטונ םַהְלּוּכ-"םיכ ינבא לכ והשעמ, ,תֶּפְמוּתַה הז--"הל,

 .הָּפ לַעְּבַש הָרְוַהְ אָרְקִמַח (ג

 שיא, :שָרְדָו ביִתָי יול 'ר חַבָשַא .רַתַא דל לַזֶא אָנָהָּכ רב אבא ידך
 רֶשָא למ ושפל רַסַח נא דובב יס רשע יחל ו רָשַא

 ל רסח וגיאו, , תפסותה .הז-"דובכו, כל יא ו .
 ותנשמו הנוח 'ר לש ותְנָשִמ ןוגְּכ .תולודג תוויִנְשִמ וליא-"הואתי רשא לכמ
 לוכאל םיהלאה ונטילשי אלו 3 ארַפק רב לש ותנשמו הָיְעַשוה יבר לש
 ; רהטמ אלו אמטמ אל ,ריתמ אלו רסוא אל וניאש ,הדגא לעב הז--"ונממ
 היקָשנְו אנהכ רב אבא יבר םק .דומלתה לעב הז--"ונלכאי ירכנ שיא יב,
 ביִתיִמ ּהָנִרְמִיַמ יְִִּת ,םיִקָי הירָמימ הָתיִכְז : רמא ,הישארּב

 -כ \  תלסק1 .םי  ,זט סב .5י ,הכ סטפ .זט ,םי ינסמ1

 ןוילג שארב-םומיט שאר .היהש ומכ הקרצ לעב תויחל הדוהי אבא בש-היהש

 . םיבדנתמה לש המישרה =

₪ % 

 לייא"

 לש תועמ-טורטורפ . תוקצומ בהז תוכיתח-בהז לש תותשע . ונחצני--ונרקחי וב
 םג ךכ, שפנ לכוא יכרצ תונקל ידכ ובהז תא איצוחל לוכי וניא-היחו איצומ וניא . תוטורפ
 םג ךכ--חיחו איצומ .טותרות תא םהינפל תוצרהל םיעמוש אצמל ול השק דומלתה לעב
 -ארקמה הז םלפ .בלה תא םיכשומ וירבדש יפל ,הברה םיעמוש ול אצומ הדגאה לעב
 לעבש תוכלהל דופיה איה הנשמהש-הנשמה הז ינזאמ .תדה יקוח דופי אוה ארקמהש -

 .הנשמה ימעט תא רקוחו טפשמה תא ררבמ דומלתהש יפל-דומלתה הז טפשמ
 . תותיירבהו התסמותה תמו

 .הפ לעבש-תוכלה וליא .הפ לעבש הרותל דופיה אוה יכ-ארקמה הז רשוע ו
 תעידי תא ול הנוכ ארקמה תא עדויש ימ ךכ ,םיסכנ ול הנוק רשוע ול שיש ימש םשכ)
 ול ןיאש-הדגא לעב הז . תוירבה לע םידבוכמ התוא םיעדויהש-תפסותה הז  .(תוכלהה
 לש ומעט עדוי אוה ארמנה לופלפ ידי לעש-דומלתה לעב הז .רופיאו רתיה ינידב קסע
 תאז רמאל תיכזש םשכ-'וכו םיקי הנירמימ תיכז 4 .השעמל הכלה תורוהל ןיבמו רבד
 שרודה .ןקזל היהתשנ בשוי תאז שורדל הכזת ךכ ,(ריעצו דיטלת ןיידע היהש יפל) הדימעב
 .(תבישיב םיברב
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 הָכָלַה יקרפ
 .תימלשוריה אָרַמְגַה ךותמ

 .תוכְרִּב
 .ןושאר קרפ

 .תיִברע לש עַמָש תַאיִרְה

 ןיסנכנ םינהכהש העשמ ?ןיִבָרַעָּב עמש תא ןירוק יִתָמיִאַמ .הָנָשִמ

 םימכחו ,רועלא יבר ירבד .הנושארה תרומשאה ףוס דע ןתמורתב לול
 ..רחשה דומע הלעיש דע :רמוא לאילמג יבר .תוצח דע :םירמוא

 ריבר יִנָת :"ןתמורתב לכול ןיסנכנ םינהכהש העשמ, :ןְִנִת ןנא .אָרַמְ
 : הָלָע יִנִתו ,תבש ילילב ןֶּתִּפ לוכאל ןיסנכנ םדא ינב ךררש העשמ :אייח
 לכול ןיפנכנ םינהכהש העשמ. :יִמָח אָתיִא .ןיָש תויהל ןהירבד םיבורק
 ןיסנכנ םדא ינב ךררש העשמ, :אוה איבכוכ םעו אוה אָמָמְי--"ןתמורתב
 .םיבורק :תרמא ּתַאְו ,אוה אָיְליִל יִּתְרַתְו העש--"תבש ילילב ןתפ לוכאל
 ןוהיחְרואד ,אקיקב אָיְנְרַפְּ ןיִלַאְּ רתפת :יפוי ר"א !ןינָש תויהל ןהירבד
 .אָתְיַח יִמקמ ןול ידצד ,אָמַמְי אוהד דע אקְלַּתְסִמ

 לכול םיסנכנ .הטורת תליכאב םירופא ויהו ואמטנש םינהכ--םינהכהש העשמ
 .הרומשאה .המורת לוכאל םהל רתומ זאש ,שמשה םהילע בירעהו ולבטשכ--ןתמורתב

 הלילה לכש ינפמ--רחשה דומע הלעיש דע . תורומשא שלשל קלחנ הלילהש--הנושארה
 - הביכש ןמז יורק

 [ אתיא .אתיירבב הז לע ונינשו--חלע ינתו .ונתנשמב םידמול וגא--ןנינת ןנא
 + .חנדוע תאזה העשה--אוה איבכוכ םעו אוה אממי . (איה הישוק ןושל) הארו אוב--ימח
 .תועש יתש וא תחא העש--אוה איליל יתרתו העש .םיבכוכה תאיצי תלחתו םויח תעש
 וכ ה אלו םכחה תשרד עומשל שרדמה תיבב תותבש ילילב ףסאתמ היה םעהש יפל) הלילב
 .ירבד תא ץרת--רתפת .התאו--תאו .(הלילב םיתש וא תחא העשב אלא םתפ תא לוכאל
 דע אקלתפמ ןוהיחרואד .םינטקה םירפכה ינב םתואב--אייקיקד אינרפכ ןיליאב .אייה 'ר
 רנפמ-אתויח ימקמ ןול ידצד .םוי דועב םהיתבל בושלו קלתפהל םכרדש--אממי אוהד
 ; תויחה ינפמ םיאריתמ םהש
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 התוא ןירוק המל ,ןכ םא .ותבוח ידי אצי אל ,ןכל םדוק ארוקה :יִנּמ
 ידי תאצל ליבשב תסנכה תיבב התוא ןירוק ןיא :יסוי ר"א ? תסנכה תיבב
 בר םשב אריעז 'ר .הרות לש רבד ךותמ הליפתב דומעל ידכ אלא ,ותבוח
 תְלַכָאְג. :ביִתָכַּד ,ךרבל ךירצ--ךריב אל קפס ונוזמ לע ףריב קפה :הימרי
 יברכ אלדו. .ללפתי לא-ללפתה אל קפס ללפתה קפס .י"ָּתְכְרַבּו ָתְעַבְשו
 הליפת ןיאש ? המל !ולוכ םויה לכ םדא ללפתיש יאולו : ןנחוי 'ר רמאד ,ןנחוי
 ,ןכל םדוק ארוקה, :אָדָה ןמ הניעמשינ-ארק אל קפס ארק קפס . תדספמ
 .תורקל ךירצ :תרמא ְּתֶאְו ?אוה קפס ואל 'ןכל םדוק,ו ."ותבוח ידי אצי אל
 . תורקל ךירצ-ארק אל קפמ ארק קפס :הָרַמָא אָדַה

 רכז ,רבדל הָיָאְב ןיאש יפ לע ףאו .םיבכוכה ואצישמ--רבדל ןמיס
 רחשה תולעמ םיִחְמְרַּב םיקיזחמ םִיצָמְו הָבאָלְּמַּב םישוע חנא  :רבדל
 המכ .הָבאָלִמ .םויהו רמשמ הלילה ּונְל ּויָהְ, * ביתכו :+'םיִבְכּוכַה תאָצ דַע
 יאדו-דחא בכוכ :אָּפַפ רב אבא 'ר םשב םחניפ 'ר ?הליל אָהִיְו ואצי םיבכוכ
 תאָצ דע. ביִתְכָחְו קפכ םינש .הליל יאדו-השלש .הליל קפס-םינש ,םוי
 .בָשַחְתְמ אל אָיִמְדִק ?םינש םיבכוכ טועימ אלא ,"םיִבְכּוּפה

 .תירחש לש עמָש תאיִרק

 .ןבלל תלכת ןיב ריכישמ ?תירחשב עמש תא ןירוק יתמיאמ .הָנשִמ
 ש ד: דע :רמוא עשוהי 'רו .המחה ץנה דע ןֶתְרְכָל תלכת ןיב :רמוא רזעילא יבר

 זט סע סע8  ,וע ,ד סימסנל .* ,ת סירכד1

 . וטנכיש םדוק ברעב עמש תא ארוקה-]כל םדוק ארוקה .אתיירבב רמאנ--ינת
 תיבב התוא ןירוק המל .ותבוח תא אלמ אל-'וכו אצי אל  .םתמורתב לוכאל םינהכה
 --'וכו הלפתב דומעל ידכ ?הבוח ידי האיצי וז האירכב ןיא ירה ,םוי דועבמ--תסנכה
 קפסו ,הרותה ןמ ןוזמה תכרבש ירה--תכרבו תעבשו תלכאו .הרות רבד הלפתב רמאל ידכ
 יאולו .ןנברדמ איה הלפתה תוצמש יפל--ללפתי לא .ארמוחל אוה הרותה ןמ רבדב

 ללפתה םא אוה קפס םא תאז לכב ,ןנברדמ איה הלפתהש יפ לע ףא ,ותטשלו-יוכו ללפתיש
 אברדא אלא ,רספה ידיל האיבמ הליפתה ןיא-תדספמ הלפת ןיא .ללפתהל ךירצ ,אל וא
 לע-אדה ןמ הניעמשינ .עמש תא-ארק קפס .םיהלאל םדאה בל תא תדבעשמ איה
 תושמשה ןיב :רמולכ-אוה קפס ואל ןכל םדוקו .תאזה אתיירבה ןמ הבושת עמשנ הלאשה

 ; הלילב ארק םא וא םוי דועבמ עמש תא ארק םא ,אוה קפס ןכ םאו ,הליל קפס םוי קפס אוה
 .ארק אל ולאכ אוה ירה ,םויב ארק םא ירהש ,ארק אל קפס ארק קפסל שממ המוד הזו
 . חכומ ןאכמ ,תרמוא תאז--הרמא ארה

 היאר ןיאש יפ לע ףאו .םתמורתב לוכאל םואכז םינהכהש העשל--רבדל ןמיס
 -חכאלמל םויהו .בותכב הזל רכז תאז לכב שי הנה ,םיבכוכה תאיציב הלכ םויהש--רבדל
 ,דחא בכוכ קר אצי םא-דחא בכוכ .םיבכוכה תאצ דע רחשה תולעמ ךיראמ םויהש עמשמ
 םיבכוכ טועמ אלחו-'וכו טועימ אלא .הימת תלאש--קפס םינש .יאדוב םוי דוע הז ירה
 . הליל הז ירה םיבכוכ ינש תאיצי םעש הזמ חכומ ןכ םאו ,(םינש-םיבר טועמש יפל) םינש
 פויה דועב הארנ אוהש יפל ,םיבכוכה תאצ ללכב בשחנ וניא ןושארה בכוכה-בשחתמ אל אימדק
 / .(ךיול) קורי חמצ ןימ-]תרכ ,לודנ

 ב"ח
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 ןאכמ ארוקה .תועש שלשב דומעל םיכלמ ינב ךרד ןכש ,תועש שלש
 ,הרותב ארוק אוהש םדאכ ,דיפפה אל--ךליאו

 ?ןנברד ןומטמ המו .הבש ןבלל ּהָּבַש תלכת ןיב :אָחיִנְתִמ יניב .אָרַמְ
 םתיארו. ?רזעילא יברד המעט המו .ול ךומסה ןמ - ותוא םֶתיִאְרְ
 "התוא םתיארו. : ריאמ יבר ,םשב יִנָּת .םיעובצה ןיב רכינ אהישי ידכ-"ותוא
 , תיציצ תוצמ םייקמה .לכש דיגמ-'ותוא םתיארו, אלא ,ןאכ ביתכ ןיא
 , םיִבְשְעְל המוד םיהו ,םיל המוד תלכתהש דיגמ : הניכש ינפ לבקמ ולאכ
 , ריפפל המוד אסכהו ,דובכה אסכל המוד עיקרו ,עיקרל ןימוד םיִבָשִעַנ
 ריפס ןֶבָאָּכ םיִבּורְכַמ שאר לע רָשִא עיקָרָב דלא הֶגָהְו הָאְרֶאָי .: ביתכד
 םדא אהיש ידכ-"ותוא םתיארו. :םירמוא םירחא , י'אָמְּכ תומְּד הֶארַמּכ
 הָמ .םיִרָתַאְד אָדָהַּכ : רמא אדפח בר .וריכמו תומא עברא וריבחמ קוחר
 , ליגר וניאשב םאו !ּהיִל םיִכָח--המכ קוחר וליפא ,ליגרב םא ? ןיִמָיק ןנא
 ,ליגר וניאשו ליגרב + ןימיק ןנא ןכ אלא !היל םיִבָח אָל-היל בורק וליפא
 ,בלכל באו ןיב. : יִנָּ ונת תיא .ןיִצקְל יִתָאְו הָיִנְכְכַאְל היל ליִוָאְר אוההכ
 תומא עברא וריבחמ קוחר אהיש יד. :יִנָת יִנַמ תיאו ,"דורָעְל רומח ןיב
 ןָמָּכ "דורעל רומח ןיב ,בלכל באו ןיב, רַמָּב ןמ :רַמיִמ יִעָב אוה ."וריכמו
 וריבחמ .קוחר םדא אהיש יד, :רַמָּד ןמּו 'ןֶתְרָכל תלכת ןיב. :רַמָּב
 םע ּהָתְוָצִמ :ורמא לבא. ."ןבלל תלכת ןיב, :רַמָּב ןמָּכ ,"וריכמו תומא עברא
 יבר רמא ."םויב ללפתמ אצמנו ,הליפתל הלואנ ףומפיש ידכ ,המחה ץֶנָד

 5 ,י 5סקוסיל טל ,וט רכדמבב

 הבש תלכת ןיב .(התוא שרפל ךירצ ךכ) הנשמה איה ךכ-אתינתמ יניכ
 עבצה טש הלע אלש תומוקמ הב שיו תלכת התוא ועבצש רמצ תזינ-הבש ןבלל
 ?"ן[בלל * תלכת ןיב, םירמואה ,םימכחה לש םמעט המו-ןנברד ןומעט המו .הפ

 המו-הימעט המו . ןבלל תלכת ןיב ריכהל ךירצ המצע תיציצה התואב-ול ךומפה ןמ

 םיעובצה םירבדה ןיב-םיעובצה ןיב ? ןתרכל תלכת ןיב ריכהל ךירצש ,רזעילא 'ר לש ומעט

 .רחשה תולע םדוק םג ריכהל רשפא ןבלל תלכת ןיבש יפל ,ןתרכל תלכת ןיב : ונייה ,םתס

 אלו "התוא, בותכל היה ךירצו איה הבקנ ןושל תיציצ אלה-התוא םתיארו .אתיירבב-ינת

 ירבדכ איה הכלהה-םירחאד אדהכ .ה"בקה תא ,"ותוא םתיארו, ונייהו-הניכש ינפ ,"ותוא,

 : םירמואה םירחאה ירבד תא םישרפמ ונא יא ? םידמוע ונא המב-ןימייק ןנא המ .םירחא

 תא תוארל ליגר אוה םא-ליגרב םא ? תאז ורמא רבח הזיאב-"וכו קוחר םדא אהיש ידב,

 .. ותוא ריכמ אוה הברה ונממ קוחר אוה םא וליפא--חיל םיכח חמכ קוחר וליפא .הז ורבח

 םיכירצ ונא ךכ) םידמוע ונא הזב-ןימייק ןנא ןכ אלא .ותוא ריכמ אוה ןיא-חיל םיכח אל

 יתאו .הינפכאב חראתמה םדאכ-הינסכאל היל ליזאד אוההכ .(הלאה םירבדה תא שרפל

 ןיב ריכיש דע-'וכו באז ןיב .הנושה אנת שי-ינת יינת תיא .,םיקרפל הילא אבו--ןיציקל

 . --רמימ יעב אוה .הנושה אנת שיו-ינת יינת תיאו .ארפ רומח--דורע .'וכו בלכל באז

 וירבדל םימיאתמ וירבד) רמואש ימכ--רמד ןמכ . רמואש .ימ--רךמד ןמ .רמאל הצור אוה

 ןמכ .הלא ינש ןיב לידבהל ריהב רוא תצק ךירצש יפל--ןתרכל תלכת ןיב .(רמואה לש
 .הזב ןיחבהל ריהב רוא ךירצ ןיאש--ןבלל תלכת ןיב רמד
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 : יִנָת .המחה ץנה םע ןתליפת הל וכמסיש ידכ ,התוא ןירוקו ןימיכשמ ויה :
 הירזע ןב רזעלא יבר ירחא ךרדב ךלהמ יתייהש ,השעמ : הדוהי יבר רמא
 רּובָס יתייהו ,עמש תאירק תנוע העיגהו ,תוצמב םיקוסע ויהו ,הביקע יבר ירחאו
 .םה וליחתה ךכ רחאו ,יתינשו יתירקו .עמש תאירקמ ושאייתנ אָמָש
 . םירהה ישאר לע המחה התיה רבכו

 . ,ישש קרפ
 = + הָכְרְב יִלְּב םלעָה ןמ הָאְנִה רופא

 : רמוא .אוה ןליאה תוריפ לע ? תוריפה לע ןיכרבמ דציכ .הָנֶשִמ
 ."ןפגה ירפ ארוב. :רמוא אוה ןייה לעש ,ןייה ןמ ץוח :'ץעה ירפ ארוב.
 לעש ,תפה ןמ ץוח :"המדאה ירפ ארוב. : רמוא אוה ץראה תוריפ לעו
 ארוב, : רמוא אוה תוקריה לעו ."ץראה ןמ םחל איצומה. : רמוא אוה תפה
 . "םיאשר ינימ ארוב. : רמוא חדוהי 'ר ."המדאה ירפ

 ןמ םולכ הנהנה :*ּהַב יבשויו לָבָּת הָאולְמּו ץֶרָאָה 'הל, : ביתכ .אָרְמִ
 שּדַקִּת ןָפ. .ביתכו :ּוהָּבַא יבר רמא .תוָצְמַה ול וריתיש דע ,לעָמ-םלועה
 .םרככ יושע ואולמו ולוכ םלועה--י"םֶרָּבַה תאּובתו ערזפ רֶשַא ערוה הָאְלִמַה
 ןועמש יבר םשב ןובא יבר ,הימרי יבר ,היקזחי 'ר .הכרב ּונְויָדפ והמו
 --תכרבו תלכא םא ,י'ִדיִלָע לָּב יִתָבּוט הָּתָא יִנדַא 'הל ּתְרַמָא, : שיקל ןב
 יתבומ ינא הָלַבְמ-"ךילע לב יתבוט. :רחא רבד .תלכא ָלַשִמ ולאכ לוכיְבְּכ
 . ךילע ואוביו תובוטה לכ ּולְלּבִי--ךילע לב יתבומ, : רחא רבד .ךפוגב

 כ ,זט סינסת4 .  ,ככ סילכד8 .8/- ,הכ סיפסק5 .ס ,כע סילסת+

 םע הלפת תוצמ המ ינפמ ,רבדה לש םעטה תא יתרמא ינאו--אמעט תירמא אנאו

 ,תאצי שמשהשכ םימש תוכלמ :ארומ םהילע ולבקי--שמש םע ךואריי .המחה ץנה
 יתייה--רובס .יתייה .ןמז-תנוע . תווצמל םיזירזה םידיסחה--ןיקיתווה .המחה ץנה םע :ונייה
 קסועהש יפל ,עמש תאירקמ םתעד תא וחיסה אמש--עמש תאירקמ ושאייתנ אמש . בשוח

 . הוצמה ןמ רוטפ הוצמב
 --םיאשד ינימ . תפל ומכ המצע ינפב הכרב ול ועבק ותובישח לעש--ןייה ןמ:ץוח

 תושעל ךירצ הדוהי 'ר לש ותעדלו ,תוינטק ןוגכ ,םיערזו םיאשד םנשי המדאה ירפ ללכבש ופל
 : .המדאה ירפמ ןימו ןימ לכל הכרב רכיה

 -תווצמה ול וריתיש דע .איה 'הל האולמו ץראה ירהש ,שדקהב הליעמ השע--לעמ
 והבא 'ר רמא . םלועה ןמ האנהה תא ול ריתי (רבד לכ לע ךרביש הכרבה) תווצמה םויקש דע
 .ךל רופאו םרכ יאלכל המוד-םרככ יושע .הזה בותכב הכרבל ךמס אצמ והבא 'ר-'וכו

 התא ךירצש ,"שָּדקת ונייה ,לעופב "שדקת, הלמה תא ארק :רמולכ--הכרב ונוידפ והמו

 ךלשמ ולאכ .ןכ רמול רשפא ולאכ--לוכיבכ .הכרב ייע םלועה ןמ האנחה תאו שדקל
 ,"ךילע לב יתבוט, : 'הל רמאל רשפא ולאכ:זא ,תכרבש רמולכ ,'התא 'ה 'הל, תרמאש רחאמ-תלכא
 -וללבי .ההשמו םינכמ-ינא הלבמ .הכרבה ידי לע התוא יתינקש יפל ,ךדי לע האב הניא יתבוט
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 - ,ךידעלבמ םלועה לע הבוט איבמ יניאש ?"ךילע לב. וחמ : אחא יבר רמא
 ישָרק. :אָיַח יבר יִנָת .י"ודָי תֶא שיא םיִרָי אל ףיָדְעְלְבּו. : רַמָא ּתַאְד הָמּ
 הביקע יבר היה ןַּכָמ . וירחאלו וינפל הכרב ןעט אוהש דמלמ -:"םיִלּולַה
 . ךרביש דע ,םולכ םדא םועטי אל :רמוא

 ,הֶאָּפ
 .ןושאר קרפ
 .הֶאְּפ ןתמ תוכְלֶה =

 .ןויִאְרָחְו םירוכיבהו האיפה :רּועָש םהל ןיאש םירבד ולא .הָנָשִמ

 םלועב םהיתוריפמ לכוא םדאש ,םירבד ולא .הרות דומלתו םידסח תולימגו
 םולש תַאְבַהנ םידסח תולימגו םאו בא דּוּבְּכ :אבה םלועל תמייק ןרקהו ,הזה
 .ןלוכ דגנכ הרות דומלתו ,וריבחל םדא ןיב

 ן ןיִביִתִי ןּווָה ימא יברו קחצי יבר :רמא יול רב ןימינב יבר .אָרָמְ

 .תקולחמה ינפמ :ימא יבר רמא ?ןהמע "המורת, ןָעְנִת אל המל :יושקמ
 והדש לכ השוע םדא ןיאו ,םירוכיב והדש לכ השוע םדא :יִמּוי יבר רמא
 וחדש לכ השוע םדא ןיא ירחו ,"האיפ. רמוא אוה יִרָה :ןּוביִתַה .המורת

 .דכ ,טי %הקיופ .דמ ,6מ תיטסרב1

 התאש ומכ-רמא תאד המכ . ךתוכזב אלא | הנוא הבוטהש--ךידעלבמ .דחי וללובתי
 (תיעיברה הנשב הליכאב םירתומה תוריפכ) יעבר עטנב-םילולה שדק . .(רמאנש ומכ) רמוא

 יתש ונייה ,םילולה ינש בייח התא תיעיברה הנשב ותליכאבש עמשמ ,"םילולה שדק, רמאנ

 . ךרצנ--ןועט . וירחאל הכרבו וינפל הכרב : תוכרב

 ןנברדמ לבא ,הלעמל אלו הטמל אל הרותה ןמ רועש םהל ןיאש-רועיש םהל ןיאש
 "הלכת אל, : ביתכדכ ,םיינעל והדש ףוסב חינהל בייח םדאש-האפ .הטמל רועש םהל שי
 'ה תיב איבת ךתמדא ירוכב תישאר, : ביתכד-םירוכבהו | . (נ'כ ארקיו) "ךרצקב ךדש תאפ

 שדקמה תיבב תוארהל םדא בייחש--ןויארהו .רועש םהב הרותה הנתנ אלו ,(נ"כ תומש) "ךיהלא

 זא איבהל אוה ךירצ םגו ,וםש) "ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שלש,, :ביתכד ,םילגר שלשב
 לכ "דננכ |" דננכ .(םש) "םקיר ינפ וארו אלו, :ביתכדכ ,הגיגח ימלשו הייאר תלוע

 .הלאה םירבדה

 . םינוש ונא ןיא--ןנינת אל .(ושקהו ובשי) תושקהל םיבשוי ויה--יושקמ ןיביתי ןווה
 תחא הטח הרותה ןמ ירהש ,המורתה תא םג רועש םהל ןיאש םירבדה ןיב הנוש הנשמה ןיא)
 ,המורתב םיקולח םירועש שיש ינפמ--תקלחמה ינפמ .ירכה לכ תא תרטופ המורת לש
 ןיע לעב ,םישמחמ דחא-תינוניב ןיע לעב ,םיעבראמ רחא ןתונ הפי ןיע לעב םדא : ונייה
 . םתוא וכמסש ןויכ תאז לכב ,ןנברדט םגה הלאה םירועשהש יפ לע ףאו ; םיששמ דחא--הער
 ינפמ ,הישוקה תא ץרתל אב יפוי 'ר--יסוי 'ך ךמא .הרותה ןמ ןועכ םה ירה ,ארקמה לע

 = וה לוכי הצור אוה םא--'וכו השוע םדא .רחא ןפואב ,המורתה תא םג הנשמה התנמ אל המ

 ןיאו .  הטמל אלו הלעמל אל רועש םהל ןיא םירוכב ןכ םאו ,םירוכב והדש לכ תא תושעל
 "םיתתנ ךל 'הל ונתי רשא םתישאר, :המורתב רמאנש--המורת והרש לכ השוע םדא

 רועש המורתל שי ירה ןכ םאו ,םירכינ ויהי היריישש , הנועט איהש ירה ,(בי ,חי רבדמב)
 .ןכ םא-תאפ והרש לכ השוע םדא ןיא .יפוי 'ר ירבד לע ושקה הבישה-]וביתה .הלעמל
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 ,וחּוריִמְל המוד הנושארה תלוביש תריצק :יִמּי יבר רמא ? הָתיִנתּו ,האיפ ,
 רצקשמ ,האיפב והדש הבייחתנ אל--הנושארה תלובישה רצק אלש דע
 --חאיפ והדש לכ תושעל שקיב :האיפב והדש הבייחתנ--הנושאר תלוביש
 שקיב :המורת ּויְרָּכ בייחתנ אל-ירכה חרמְתָנ אלש דע :אָכָה םֶרָּב :השוע
 ינרג לכ, :רמואה :ץֶמפ ןענְת4ִּ ,השוע וניא-המורת וירכ לכ תושעל
 . תָצְקְמ רָישִיִש דע ,םולכ רמא אל--"הלח יתסיע לכו המורת

 איה ?ןכ רמול רשפיא ?האיפב תבייח אָהְּתַש והמ--הנושארה תלוביש
 הנושארה תלוביש רצק ?האיפב תבייח איהו-חאיפ והדש לכ הבייח
 רצק :אַדֶה ןמ הניעמשנ ?היינש םעפ רוצקל ךירצ אָהְיִש .והמ--הפרשנו
 רייושמה ןמ ןתונ-רצקש המ שידקהו היצח רצק ,רצקש המ רכמו היצח
 הנושארה תלוביש רצק :הרמא אְדָה ?אוה ףורשכ ואל שָדְקַהְו .לכה לע
 .היינש םעפ רוצקל ךירצ וניא-הפרשנו

 האיפ רוזחתש והמ ,ןיִרָמָעְָל האיפ הרזח :רַמָא ּתַא ,והדש תא הליכ

 'ר בישה--יפוי *ר רמא .הנשמב התנשנ תאז לכבו--התינתו .הלעמל רועש האפל םג שי ירה
 ןינעל הרזמב האובתה תִיִרֶזְל-וחורמל המוד .האפה יבגל-הנושארה תלבש תריצק .יסוי
 ירהש ,רוצקל ליחתיש םדוק האפ בויח ןיא ךכ ,חורימ םדוק המורת בויח ןיאש ומכ : המורת
 ליחתהשמ-'וכו הנושארה תלבש רצקשמ ."ךרצקב ךדש תאפ הלכת אל, : ןאכ ךייש אל
 ןכלו ,האפ וחדש לכ תא תושעל אוה לוכיו האפ בויח לח זא , הנושארה תלבשה תא רוצקל
 הדשה לע לחש העשמש יפל ,רועש םהל ןיאש םירבדה ןיב האפה תא הנשמה הבשח קדצב
 ירכה חרמתנ אלש דע .הטורת יבגל ,ןאכ לבא-אכה םרב האפל רועש ןיא האפ בויח
 .האובתה תמרע-ירכ ."רועש ול ןיא, ללכ ןאכ ךייש אל ןכלו-המורת וירכ בייחתנ אל
 ירכה לכ תא תושעל הצר םא ,ירכה חרמתנשמ םגו-המורת וירכ לכ תושעל שקב
 ונדמלש-ןמת ןנינתד .הלעמל רועש המורתל שי בויח תעשמ סנ ןכ םאו ,השוע וניא המורת

 תבייח אחתש והמ הנושארה תלבש .קצבה תמורת-הלח .יקצב--'תסיע .הנשמב םש
 בייח אהיו הנושארה תלבשל םג בויחה רוזחיש והמ ,הדשה ראש תא רצקש רחאל-האפב

 אל בויחה-והדש לכ הבייח איה ?ןכ רמאל רשפאה-ןכ רמול רשפיא ?האפ הילע תתל
 .האפ בויח ןאכ היה אל הרצקש םדוקש יפל ,הנושארה תלבשה תריצק רחא אלא אב

 םדוק--הפרשנו ?ללכ בויח הילע לח אל אלה ,;תבייח אהת ךיהו--האפב תבייח איהו
 אל ,םלועב הניאו הנושארה תלבשה הפרשנש ןויכש--הינש םעפ .רוצקל . ראשה תא רצקש
 -אדה ןמ הניעמשנ .תרחא תלבש רוצקיש דע "ךרצקב ךדש תאפ הלכת אל, הזה הדשב םייקת*
 יצחה ןמ--לכה לע רייושמה ןמ ןתונ .תאזה אתפסותה ןמ םיעמוש ונא הז לע הבושת
 אל שדקהו .שידקה וא רכמש יצחה לע םג ,לכה לע ,םיששמ דחא ,האפ ןתונ אוה ראשנש
 לע האפ ןתונ אוהש םירמוא ונא ןכ יפ לע ףאו  האנהב רוסא שדקהה ירהש--אוה ףורשכ

 ,תרטוא תאז--הרמא אדה .שידקהש םדוק ריצק ןאכ היהש ינפמ ,שידקהש יצחה
 .עמשמ ןאכמ

 רטוא התא--רמא תא .האפ הב ריאשה אלו והרש לכ תא רצק--והדש .תא הלכ
 --'וכו רוזחתש והמ .םירטעה ןמ האפ שירפהל ךירצ--ןירמעל האפ הרזח .(אתפסותב)
 לע רוטפ אוהש ,הלעמל רטאנש יפ לע ףאש) הנושארה תלבשה לע האפ ןתיל בייח אהיש והמ
 , םירמעה ןמ האפ ןתונב ןכ ןיאש הט ,המקה ןמ התוצמכ האפ ןתונב ונייה ,הנושארה תלבשה
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 תאיפמ םירמוע תאיפ ףליִנ :יפוי יבר רמא ?הנושארה תלוביש תריצקל
 תאיפ ףא - ,הנושארה תלוביש תריצקל האיפ הרזח אל המק תַאיִּפ המ :המק
 .הנושארה תלוביש תריצקל האיפ רוזחת אל םירמוע

 םירוכיבה :ןלעמלמ רועיש הל ןיאו ןָמַמְלִמ רועיש הל שי  האיפה
 םירוכיבהו האיפה :יִנָת אָנַת תיא .ןשמל אלו ןלעמל; אל רועיש ןיא ןויאְרֶהְו
 דח ןהו ,ןוהיִנְּב ןמיקיפנ המ .ןטמל אלו ןלעמל אל רועיש םהל ןיא ןויארהו
 רועיש הל ןיאו ןטמלמ רועיש הל שי האיפה :רַמָּב ןאמ ? םישש ןמ
 .םילשיש העש דע ,רשעמב בייח - ףיפוהו .רזח :ןתנ ןתנש המ--ןלעמלמ
 רבכ ןתנש המ-ןטמל אלו ןלעמל אל רועיש הל ןיא האיפה : רַמָּד ןאמ
 . תורשעמב בייח--ףיפוהו רזח , רטפנ

 רפא ןיְנִת אל המלו ?הַטּומ רפא ןְעְנְת אל המלו :יִעָּב היכרב יבר
 ? ערוצמ לש רופיצ םד ןנינת"אל המלו ? המבי קור .ןנינת אל המלו ? הרפ
 : הוצמ ןתיישעב שיו ןהילע ףיסומ אוהש ,םירבד אלא אָחיִנִתִמ ןניָתַא אל
 . הוצמ ןתיישעב ןיא--ןהילע ףיסומ אוהש יפ לע . וליאו

 ןויב--רוז חת אל םירמוע תאיפ ףא .דמלנ--ףלינ .("ךרצקב, רמאנש המל שוחל ןיאש

 םשכ : םירמוא ונא כל ,המקב האפ בויח שיש הז ידי לע אלא אב אל םירמעב האפ בויחש
 .'וכו הרזח אל המק תאיפש

 רועש הל ןיאו .הזה רועשה ןמ תיחפהל לוכי וניאו--ןטמלמ רועיש הל שי
 אנת תיא .האפ והדש לכ תא תושעל אוה לוכי הנושארה תלבשה תא רצקשמ יכ--ןלעמלמ

 ,רמואה ןיב) םהיניב אצויה לדבהה המ -ןוהיניב ןמ קיפנ המ .הנושה אנת שי--ינת
 שי אלהו--םיששמ דח ןהו ?(הטמלמ רועיש הל ןיאש - ןיבו ,הטמלמ רועיש הל שיש
 לדבה שיש ,ארמנה תצרתמו--'וכו רמד ןמ ?םיששמ רדחא אוהו הטמלמ בוצק רועש הל

 םיששמ תוחפ האפ ןתנ םא ,ןתנ ןתנש המ-רועש הל שי האפה ,רמואש ימ : אוהו ,םהיניב
 דע ףיסוה אלש אלא ,ןתנש האפה לע--ףיסוהו רזח .רועש הל ןיא הרותה ןמש יפל ,האפ וז ירה
 ףיסוהש המ ןכל ,ןנברדמש האפה רועש דע אב אלו אתיירואדמש האפ רועשמ אצי ירה ,םיששמ דחא
 אוהש ןויכש ,רשעממ האפה לכ רטפת זאו ,םיששמ דחא דע--םילשיש העש דע .רשעמב בייח

 רועש הל שי האפה, רמאש והזו ,םיששמ דחא הלחתמ שירפה ולאכ תויהל רזוח אוה ףוסבל םילשמ
 ,רטפנ רבכ ןתנש המ .אתיירואד ןיעכ חטמלמ רועש הל ועבק םימכחה : רמולכ ,"הטמלמ
 < ,אתיירואד ןיעכ םיששמ דחא רועישה תא ועבק אל ב בייח ףיפוהו רזח

 דהא דע ףיסוהל אוה ךירצ ןנברדמש יפ לע ףאו ,האפה ןמ רטפנ רבכ םיששמ תוחפ ןתנ םאו

 ;םיטכחה 0 רועשה ןמ תוחפ ןתנש ןויכמש ,רשעמב בייח ףיסומ אוהש המ הנה ,םיששמ

 .רשעמה ןמ תרטפנ המלשהה ןיאו הרותה ןיד לע םק אוה
 .רועש םהל ןיאש שירבדה ןיב. ונתנשמב ונינש אל--ןנינת אל .לאוש-יעב

 --חמבי קור .הטמל אלו הלעמל אל רועש םהל ןיא הלאה םירבדה לכש--'וכו הטופ רפא
 תונשל ונאב אל--ןניתא אל .השאל התחקל העור וניאש , םביה ינפב תקקור איהש
 .ףיסוהש המב--ןתיישעב .(הנשמב
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 ,ינימש קרפ
 .םיינָע תּוְתַמְּב ןיִרְפְמ סֶדֶא לָּכ יתְטיאִמ

 טֶרפַּב .תושומה ּוכְליִשִמ ?טקלב ןיִרְּתִמ םדא לכ יַתְמיִאַמ .הָנָשִמ
 העיבר דרתשמ ?םיתיובו . ואוביו םרכב  םיינעה וכלישמ + תוללועבו |

 העיבר רחאל אלא םהיתיז ןיקפומ ןיאש שי אלהו :אדוהי 'ר רמא ,היינש
 , תורָחיִא העבראב איבמ אהי אלו ,אצוי ינעה אהיש ידכ אלא + היינש

 ,ףוסב תואב ןהש ?"תושומנ; ןמש ארקנ המל : ןנחוי יבר רמא .אָרְמְג
 יִנָמ יינת תיאו "תושומג. יִנָת יִנמ תיא ."תושושמ, ןתוא ארוק היה לואש אבא
 --''תושושמ,, רמאד ןאמו ,ףוסב ןיאב ןהש--"תושומג, רַמָאְד ןאמ :"תושושמ,
 אצוי היה ירונ ןב ןנחוי יבר :םחנמ םשב אנוח יבר .ןיאבו םישמשממ ןהש
 ,הרשבש םיינע  תונתמ :יִנָּת .הנשה לכ לש ותסנרפ איבמו תושומנה םע
 אייח רב ןוב .יבר .תיבה לעב לש ןה ירה--םהילע םידיפקמ  םיינע ןיאש
 ינעל. : יאחוי ןב ןועמש 'ר ינת ?ומצעל האיפ םש ארוק םדא שוו :יִעָב
 אלו 'וכ "תוללועבו טרפב. -- .םיפלטעלו םיברועל אלו--י"םֶתְוא ביזעָפ דל
 העיבר דרתשמ םיתיובו, .רַתָא לע ןיאב ןה ןיביבח ןהש י'ע ? תושומנ ןניִנֶּמ
 . םירוחב אלא ןיאצוי ןיאו הנצ ימי ןהש ינפמ ? תושומנ ןנינת אלו "הינש
 :םירמוא םתאש ,םתא אל : ןבישה ןתטישב ? לזג םושמ רוסא וניא ןכל םדוקו

 .י ,טי סרקיו1

 ראש לכמ תודשה לא אובל םיוחאמה ,םהיתונעשמ לע םינעשנה ,םינקזה-תושומנה
 אוה רקפה ןכלו תודשב אצמנה טקלה ןמ םיינעה ושאיתנ רבכ תושומנה וכלהשמו .םיינעה
 ןכלו לכה לע םיביבח םרכה תוריפש יפל--ואביו םרכב םיינעה וכלישמ .םדא לכל רתומו
 העיבר .תושומנה ואביש םדוק וליפא םיינעה םהמ ושאייתנ ךכיפלו דימ םלטיל לכה םיאב
 אהי אלש-תורסיא העבראב .םירצוב-םיקסומ .ןושח שדחב דרויה ,ינשה רטמה-הינש
 ,ותשאלו ול תודועפ יתש ןוזמ רועש םהש ,והנטק עבטמ ןימ: תורסיא העברא ריחמב םיתיז איבמ
 .טקלל אצוי אוה ןיא הזה רועשכ איבמ אוה ןיא םאו

 .ףוסבל םיאבו טאל םיכלוהו םיכשמנ םינקזהש יפל ,'ךשמנ, ןושלמ-ףוסב תואב ןהש
 תושומגה םגש ,חכומ הזמ--הנשה לכ לש ותסנרפ איבמו .יששמ, ןושלמ-תושושמ
 וב ראשנש המו הרשה ןמ םישאייתמ םיינעה רבכ תושומנה וכלהש רחאל ןכלו ,הברה םופסאמ
 םהירחא םירזחמ םניאש ,םיאור ונאש--םהילע םידיפקמ םיינע ןיאש .םדא לכל רתומ

 שירפהו האפה תא עבקש רחאמ-ומצעל האפ םש ארוק םדא שיוש. לאוש--יעב . םפסאל
 בוזעל הווצמ וניא-םיפלטעלו םיברועל אלו ?הב תוכזלו בושל אוה לוכי םולכ ,םיינעל התוא
 ןנינת אלו .ולש םה ירה םהירחא םירזחמ םיינע ןיאש ןויכו םיפלטעלו םיברועל | םתוא

 .דימו ףכת--רתא לע ?טקלב ומכ תושומנ ןאכ םג םידמול ונא ןיא המ ינפמ--תושומנ

 קר רוצבל םיאצוי ןכלו תורירקה היוצמ רבכ םיתיזה תקיסמ ןמזב--הנצ ימי ןהש ינפמ
 עבקש ,תורסיא העברא לש הזה רועשה ןמ תוחפ םאה-ןכל םדוקו | .םינקזה אלו םירוחבה

 ןתטישב .הזמ תוחפב וליפא םיינע לזנ שי ירה ?םיִינע לזג םושמ רוסא וניא ,הדוהי 'ר
 םתא אל .םהלש םתטישב ,תאזה הישוקה תא ול ושקהש ,םימכחהל בישה הדוהי 'ר-ןבישה
 ?תושומג, םתינש אל ךכיפלו םיאצוי םינקזה ןיא הנצה ימיבש ,םירמוא םכמצעב םתא ןיאה--'ןכ\



 לארשי תורפס 156

 איבמ וניאש עדוי אוהש ךותמ + םירוחב אלא ןיאצוי ןיא הניצ אוהש ינפמ

 . אצוי וניא אוה ףא -ותסנרפ

 ,תיִעיִבְש
 ,ישש קרפ

 . תיִעיִבָשְל תוצְרִא שלש

 לארשי ץראמ לבב ילוע וקיזחחש לכ : תיעיבשל תוצרא שולש .הָנָשמ
 רהנה דעו  ביזגמ םירצמ ילוע וקיזחחש לכ :דָבַעִנ אלו לָכָאְנ אל--ביִוג דע
 .דבענו לכאנ-םינפלו הנמאמו רהנה ןמ :דבענ אל לבא ,לכאנ-הנמא רעו

 תושעל ןורַמשִּת רֶשֶא םיִטְפָשִמַהְו םיִקְחַה הָלֶא. :ביתכ .אָרָמְ
 הצוחב תושעל םיבייח םתא יאו , תושעל םיבייח םתא ץראב--יץֶרַאַּב
 אלא ןיגהונ ןניא ץראב תויולת ןהש תוצמ :םירמוא ונא ןיידע .ץראל
 !ץראב אלא תוגהונ והי אל ץראב תויולת ןניאש תוצמ וליפא .לוכי ,ץראב
 ; וגו 'םֶכָּב 'ה ףא הָרָחְו 'וגו סֶכְבַבְל הָּתּפִי ןֶּפ םֶכָל ּורַמָשָה. : רמול דומלת
 ןיליפת ןוגכ + ּךְל תיִא המ -י'םֶכָשּפִנ לַעְו םֶכְבבְל לע הָלֶא יִרָבּד תֶא םֶּתְמְשְו
 ןיב .ןיגהונ-ץראב תויולת ןניאש הרות דומלתו ןיליפת המ .הרות דומלתו
 ןיב גהונ אהי-ץראב יולת ואש רבד לכ ףא ,ץראל הצוחב ןיב ץראב
 להקה לָכ ושענ :ביִתְּכ ? ןירוטפ ּוהָי ולגשמ התעמ .ל"חב ןיב ץראב

 ,קי סע סע5 .ןו--זט ,5י סכל .5 כי סירב

 אצוי וניא ,ותסנרפ איבמ וניאש ,עדוי אוהש ףותמ :ןכ רמוא ינא ףא-עדוי אוהש ךותמ

 הזב ןיא ןכלו ,ותשא תסנרפו ותסנרפ ידכ םהב ןיאש ,תורטיא העבראמ תוחפ רחא רזחל
 . לזנ םושמ

 תומוקמה לכ-'וכו וקיזחחש לכ .תיעיבש ןיד ינינעל ןה תוקולח--תוצרא שלש
 = .לבב ילוע ושבכש םוקמה ףוס אוה-ביזנ דעו , לבב תולגמ םיבשה םהב וקיזחהש ,לארשי ץראמ
 םירופא-החימצהו הדבענ םאו ,תיעיבשב הדובעב הרופא איהה ץראה-דבענ אלו לכאנ אל
 -רהנה דעו .לבב ילוע וב וקיזחח אלו-םירצמ ילוע וקיזחחש לכו .הליכאב הוחמצ

 | ירהמ דחא אוה הנמא רה-הנמא דעו .לארשי ץרא לש תיברעמ-תימורדב םירצמ לחנ אוה
 ויהש יפל ,שממ ץראה תשודק םושמ םהְב ןיא הלאה) תומוקמהו .קשמד תוביבסב ןונבלה
 הרומא הלחתכל--דבענ אלו לכאנ .םתשודק העקפ לבבל לארשי ולנשכו ,םתעשל ךא םישודק
 . ץראל ץוח רצל-םינפלו .םלובי תא לוכאל רתומ וחימצהו ודבענ םא לבא ,הדובעה םהב
 = םידמל ונא הזה בותכה ןמ-םירמוא ונא ןיידע . הליכאבו הדובעב רתומ-דבענו לכאנ
 ולנת םא וליפאש עמשמ-םכשפנ לעו םכבבל לע ...םתמשו | .'וכו ץראב תויולתה תווצמש
 לע הלא ירבד תא וטישת תאז לכב ,"ץראה לעמ הרהמ םתדבאו, רמאנש ומכ ,ץראה ןמ

 םג הבוח ןהש ,וז השרפמ דומלל ךל שי תווצמ וזיא--ךל תיא המ .םכשפנ לעו םכבבל
 ,'וכו "םכדי לע תואל םתוא םתרשקו. רמאנש-הרות דומלתו ןיליפת ןונכ 3 ץראל ץוחב
 תווצמה ןמ םירוטפ ויהי לארשי ץראמ ולנשמ-]ןירוטפ והי ולגשמ .'וכו "םתוא םתדמלוש
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 המלו .'זּונ ןָּב עושי יִמיִמ ושַע אל יִּכ ,תוכְּסַב ּובָשיו תוכס יִבָשַה ןמ םיִאָּבַה
 רבקב קידצ בותכה םִגָּפ : ןמחנ רב לאומש  יברד ּהיִרְּב ללח יבר 1 "עושי,
 : עשוהי . ימיב ןתאיבל ארזע ימיב ןתאיב שיקה .ותעשב קידצ דובכ ינפמ
 -ארזע ימיב ןתאיב ףא ,ובייחתנו ויה םירוטפ- עשוהי .ימיב ןתאיב המ

 הרות רבדמ :רמא אנינח רב יפוי יבר ? ובייחתנ הממ . ובייחתנו ויה םירומפ
 ושרי רָשֶא ץֶרֶאָה לָא ךיִסלֶא 'ה אבקש :ביתכד אוה אָדֶה ח,ובייחתנ
 --ךיתובא. תשורי המ : ךיתובא תשוריל ךתשורי שיקה-- ּהָתְשרי ףיֶתּובָא
 : ץךיִתובָאִמ ךְּבְרַהְו ךָביִטיִהְ . הרות רבדמ-ךתשורי ףא ,הרות רבדמ
 םכיתובא : םתבייחתנ  םתייה םירוטפ םתאו ,ובייחתנו ויה םירוטפ ךיתובא
 ; תוכלמ לוע םכילע שיש יפ לע ףא םתאו , תוכלמ לוע .םהילע היה אל
 עבשו ושביכש עבש : הנש הרשע עברא רחאל אלא ובייחתנ אל םכיתובא
 דע ובייחתנ אל םכיתובא : םתבייחתנ ה ןָעָּבִהסתא לבא ,וקליחש

 : רזעלא ף 1 המ .+'ּוניִנַהכְו עוול ,ונירש םּותָחַה לע םיִבַתוכְ הָימַא
 םיבייוחמ ויה אלש םירבד ןהילע ולביקש ןויכמ !"ונינאצו ּונירקב יִרָוכְּב תֶאְו
 ןהיליאמ ולאכ ,ןהילע הלעה ןהילע  םיבייוחמ ויהש םירבד \ וליפא--ןהילע
 ולביקש ןויכמ +"תאז לָכְבְ. : אנינח ריב יסוי יבר םייקמ חמ .ןהילע ולבק
 .ןהילע ולבק ןהיליאמ ולאכ ,בותכה ןהילע הלעה--תופי םינפ רבסב ןהילע
 ןועמש ובלח יבר רמאד .אבל דיתעל הל רתפ ! 'ךיָמובְאְמ. א"ר םייקמ המ

 .ז סס סש5 .6 + סימסנ+ .סש3 .ס ,ל סירכד9 ,וי ,ת סימס

 + 'ה ןתנ רשא, רמאנ בותכה ותואב ירהש ,ינשה תיבה ימיב הילא ובשש רחאל ףא ץראב תויולתה

 הנושארה השוריב אלא הלאה תווצמה לע ווטצנ אלש ,הזמ עמשמ ןכ םאו "התשרל ךל ךיתובא יהלא
 ,יחח ארזע--ותעשב קידצ .תמה עשוהי-רבקב קירצ .א"הב עשוהי תחת-עושי המלו . דבלב
 .(עשוהי םש תא וריכזהב ,בגא ךרד תאזה השרדה תא איבהו) ותדלו ומעל תולודג תושעל הברהש

 הזיאמ-ובייחתנ הממ .ץראל םתסינכב-ובייחתנו .רבדמבו םירצמב-ויה םירוטפ .הוושה-שיקה
 אוה אדה .הנושארה האיבב ומכ הינש האיבב-ובייחתנ1 הרות רבדמ ?ארזע ימיב ובייחתנ םעט

 .םינבה תשוריו תובאה תשורי ,תושורי יתש-התשריו ךיתובא ושרי רשא . בותכש והז-ביתכד

 לככ ;ךיתובא לע וב הלוע התאש רבד שיש עמשמ-ךיתובאמ .ינשה תיבה ימיב-ךתשורי
 םידבעושמ לארשי ויה לבב תולג רחא םנש יפל-תוכלמ לוע םכילע שיש . שרפמו ךלוה אוהש
 -'וכו םהילע ולבק ןהילאמ .תווצמב בייחתמו הנוק ושריתש-ןושאר ןושאר . סרפ תוכלמל
 ימיבו ,ץראה תשודק העקפ ץראה ןמ ולגשמש ,רבוסו אנינח 'רב יטוי 'ר לע קלוח רזעלא יבר
 בייחתהל םהילע ולבק םמצעמ אלא ,עקרק תבוח ןהש תווצמב הרותה ןט ובייחתנ אל ארזע
 וניתוסירע תישאר תאו. :קרפה ףוסב רטאנו-'וכו תאז לכבו .תורשעמבו  תומורתב
 ירוכב תאו רזעלא יבר םייקמ המ .'ונו םייולל ונתמדא רשעמו'ונו םינהכל איבנ 'וגו וניתומורתו

 תויולת ןניאש הלאה תווצמהל עגונב ירהש ,'וגו "ירוכב תאו,, בותכה םע חשוע אוה המ--'ונו
 ,ותעדל--'תאז לכבו, ...םייקמ המ .ןתוא ולבק םהילאמש רמול רשפא יא ץראב
 םינפ רבסב ."הנמא םיתרוכ ונחנא, בותכה תא שרפמ אוה דציכ ,הרות רבדמ ובייחתנש

 ובייחתנש עמשמ--ךיתובאמ .םהל בשח--ןהילע הלעה | .בל ץפחבו םינפ רואמב--תופ*
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 ןידיתע םתאו ןיִמָמַע תעבש לש ץרא ושרי ךיתובא : ןנחוי 'ר םשב אב רב
 רזנקה | תֶאְו יניקה תֶא. : ןונא ןילא אָתְינְרוח יִתְלִּת .םיממע רשע לש שריל
 ןועמש יבר . אָיְמְבִנ ,אָיְמְלש  ,הָיְבִרְע :רמוא הדוי בר .י"יִנומְדְהַה תַאְ
 אָניִגְתְרְקְו אָיְסַא : רמוא .בקעי ןב רזעלא 'ר .קֶשָמְדְו אָיְמְפְמַאְו אָיְסַא : רמוא
 ךיתובא : "ךיתובאמ. .ןומע ינב .תישארו באומו םודא : רמוא יבר .יקרותו
 ןיא דוע , םילאגנ םתאשמ-םתא לבא ,ודבעתשנו ורזח ולאגנש יפ לע ףא
 ןיאש םשכ : רכז דלוי םָא .ּואְָרּו אָנ ולאש. ?םעט המ .ןידבעתשמ םתא
 = = .ןידבעתשמ םתא ןיא דוע ,ןילאגנ םתאשמ םתא ךכ ,רלוי רכזה

 .ירישע קרפ
 ל םֶהיִשועַמ הָחּונ םיִמָכְחַה חּורָש ,םיִרְּבְד זיא

 עי בוב

 .ונמיה .החונ
 דבלבו, והמ יִעָב יפוי יבר .וינבל דבלבו :רמוא רֶזְעְל יבר .אָרְמְ

 . ויתונבל ריזחמ-םינב ול ןיא םאו ,םינבל ריזחמ-םינב ול שי םא ? "וינבל
 : וב אצויכ .וינבל ריזחי-הרות רבד רגה תשורי ןיאו ליאוה : רמאת אלש

 .1/ 5 סימכי2 | ,טי וע תיטסרב1

 הלואגה לע הזה בותכה תא רתפ אוה--'וכו הל רתפ .הנושארה השוריב ומכ הרות רבדמ
 ןיב תירבב--'וכו יניקה תא .ןה הלא תורחאה שלש--'וכו אתיינרוח יתלת | .הדיתעה
 יזינקה יניקה ויה םכותבש ,םימע הרשע לש ץרא ול תתל םהרבאל ה'בקה חיטבה םירתבה
 ושריי םירחאה םימעה תשלש תאו ,םימע העבש לש ץרא אלא ושרי אל וינב לבא ,ינומדקהו
 בר שרפמ דועו--'וכו ךיתובא--''ךיתובאמ,, . תוצרא תומש--איטבנ איימלש .אובל דיתעל
 ?תאז םיעדוי ונא ןינמ--םעט המ .'וכו םתלואנ רחאל ודבעתשנ ךיתובאש ,"ךיתובאמ,, הלמה תא אדוהי

 םהל שי--ונמיה החונ םימכח חור .תיעיבש וילע הרבעש--תיעיבשב בוח

 ךירצ הנוקהש--הכישמב ןינקנ .רגה תמ םא-וינבל ריזחי אל .וישעממ חור תחנ םימכחל

 רוזחל םהמ דחא לכ לוכי--תועמה תא םלשש רפ לע ףא ,ךשמ אל םאו ,ודיב םתוא ךושמל
 הרמאש המ--וינבל דבלבו .ורובדב דמע אל רשא לע ונממ ערפי אוה ךורב שודקהש אלא ,וב

 וינבל בישה םא אקוד הז ירה ,ונמיה החונ םימכח חור רגה ינבל בוח ריזחה םאש ,הנשמה
 | ' .רגה לש

 ול שי םא ?הזב ונעימשהל אב אוה | המ--וינבל דבלבו והמ .לאוש--יעב
 םאו ,ויתונבל אלו וינבל ריזחמ ,םירכז םינב ול שי םא :יפוי 'ר לש ותנוכ יהוז--'וכו םינב
 = =שומבה םלועל אלה ,הזב ונעימשהל אב אוה המ :השקת םאו--רמאה אלש .'וכו ול ןיא
 - ,הרותה ןמ רגח תשורי ןיאש ליאוה ,רמאת אלש :בישנ הז לע ?השוריב תונבהל םימדוק
 ןבה הרותה ןמ איהש השוריב אקודש יפל ,ויתונבל םנ :רמולכ ,וינב ל כל .בוחה תא ריזחי
 ןאכ ףאש ונעימשהל אב ןכל ,םיוש תבהו ןבה-הרותה ןמ הניאש השוריב לבא ,תבהל םדוק
 .הזל המודכ--וב אצויכ .ויתונבל ריזהי םירכז | םינב ול ןיא םא קרו ,תבהל םדוק ןבח
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 - חור-ריזחח םאו ,ריזחי אל-ומא אלא שרוי ול ןיאו ותחפשמ ףוס תמש ימ
 --הלזגה תא ריזחחל שקיבו הבושת השעש ןלזגה .ּוטָמיַה  החונ םימכח
 אשונה :רמא י"ר םשב אייח יבר .ונמיה החונ םימכח חור ןיא ונממ לבקמה
 תאד ןינמזו ,ונמיה החונ םימכח חור ןיא + רַמָא ָּתַאְּ ןיִנָמְז-םירבדב ןתונהו
 - יבר םשב ּוהָּבַא יבר ,אריעז 'ר .ערפש ימל אלא ותוא ןירפומ ןיא :רמא
 אריעז יבר .וב רזוח-וב רוזחל שקיבו וריבחל תעבט ןובריע ןתונה : ןנחוי
 ! תעבט ןיב המ בוהז ןיב המ . תעבט :היל רמא + בוהז : והָּבַא יבר יִמּוק יעב
 והבא יבר ,יִדְבז רב בקעי יבר .איה הניעב תעבט ,תונתשהל וכרד .בוהוש
 םק .וב רזוח-וב רוזחל שקיבו וריבחל הנתמ ןתיל רמא :ןנחוי יבר םשב
 : רמא ? קדצ "הו קדצ "ואל. ןֶהָה : רמא ,ידבז רב בקעי יבר םע יסוי יבר
 רַמָא אָנִא דַּכ :רמא ברד ,גיִלָּפ בר .היח קדצ לש--'ןַה, רמאש העשב
 : בר לע אָגִלִּפ אָחיִנְתִמ .יב רזוח הָעְל-שנ רבל הנתמ ןתיל יתיב ינבל
 הניאש רצחב וא, םיברה תושרב ?"הכישמב ןינקינ ןילטלטמה, ורמא יתמיא
 דע הנק אל--רכומה תושרב : וילע לביקש ןויכ-חקולה תושרב : םהינש לש
 םידקפומ ויהש הז תושרב : םילעבה תושרמ לכה תא ךושמיש דע וא היבגיש

 ד

 .הנב תא תשרוי םאה ןיא הרותה ןמו ,ומא דבלמ םירחא םישרוי ול ןיאו ,באה דצמ--ותחפשמ מופ

 חור ןיא ונממ לבקמה | .ומאל ריזחי אל ,ןוממ תמה ותואל בייח היח דחא םא--ריזחי אל
 היהי אל רשא שי יכ ,הבושתב םירזוחה ינפב תלד לעונ אוהש יפל-ונמיה החונ םימכח

 .הכישמ ילב רבד רכמ וא הנקש--םירברדב ןתונו אשונה .הלזגה תא בישהל ןלזנה דיב
 וניאשכ-ונמיה החונ םימכת חור ןיא .(םירמוא ונא) רמוא התא םימעפ-רמא תאר ןינמז

 -ערפש ימל אלא ותוא םירפומ ןיא .ןוממ תניתנ ןאכ ןיא םא ונייחו ורובדב  דמוע
 ןידל ותוא םירסומ לבא ,לוכי אוה וב רוזחלש ,הכישמ ילב לבא ןוממ" תניתנ ןאכ שי םא ונייה
 תעבט ול ןתנש-תעבט ןובריע .ונממ ערפי אוה הרומעו םודס ישנאל ערפש ימו םימש

 ןתנ םא-בוהז .ינפל-ימוק .ןוברע וניא תעבט לש ןוברע יכ-וב רזוח .וחקט לע ןובריעל
 רוזהל אוה לוכי ,תעבט ןתנ םא אקוד-תעבט ?תעבטכ וניד םא ,והמ ןוברעל בהז רניד ול

 בוהז ול בישהלו ואיצוהלו ופילחהל לוכיש--תונתשהל וכרד .לדבהה המ--ןיב המ .וב
 תעבט .חקמה ימד תצקכמ ול ןתנ ולאכ הז ירה ןכלו ,וחקט דעב ףסכ תועמ ול איבישכ ,רחא
 אלא הלחתמ החקל אלו האיצוהל לוכי וניא רכומה ירהש ,איהש ומכ תראשנ-איה הניעב
 +..ןתיל רמא .האנה םוש הב ול ןיאש ,תעבטה דעב חקמה תא חול הנקה אלו דבלב ןמיסל
 יםוי 'ר םק-"'וכו בקעי יבח :'םע יפו יבר םק . הנמא רסוחמ םושט הזב ןיאו--וב רזוח

 ורמאש ,קרצה ןהו קדצה ואל והזה-קדצ ןהו קדצ ואל ןהה .ידבז רב בקעי 'רל השקהו
 קרצ לש ."ןה,, רמאש העשב ?קדצ היהי ולש ןההו ולש ואלה רבדש םדא בייחש םימכחה
 לע קלוח בר-גילפ בר .הנתמה תא ול תתל םימתבו תמאב ורובד היה ותחטבה תעשב-היה
 , הנמא רסוחמ םושמ הזב ןיאו וב רוזחל לוכי ורבחל הנתמ חיטבמהש רטואה ,ןנחוי 'ר ירבד

 .תתל יתיב ינבל רמוא ינאשכ-'ןכו .רמא אנא ךכ .תמאב ורובד חיה חחטבהה תעשבש יפל

 ןלהל האבומה חנשפה-בר לע אנילפ אתינתמ .ונא ןיא-הניל . יב רזוח יניא ,שיאל הנתמ
 דע וא | .ותוא היבגהל וכרדש רבדה תא-היבגיש דע .הנוקה-חקולה :בר לע תקלוח
 דע וא היבגיש דע הנק אל חקולחש ,ורמא רכממו חקמב םא ירהו-'וכו לכה תא ךושמיש
 ורובדב אלא ול ןתינה רבדב חכז אלש הנתמ לבקמב ןכש לכמ ,םילעבה תושרמ איצויש
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 ּהָל דָבָע המ .ןמוקמ תא ול ריכשיש דע וא ןהב ּוְכזיִש דע הנק אל--ולצא
 ;רמא ברד ,גילפ בר. .ומע ודימעה אלשב--ןאכ ,ומע ודימעהש -ןאכ + בר
 : ךל עדת ,"יב רזוח הניל ,שנ רבל הנתמ ןתיל יתיב ינבל .רמא אנא דכ
 : היל רמא . בר היבגל אָתֶא .תַרָקִיַו אָחְלִמ לע ןובריע דיקפא שנ רב דַחְ
 ממ :ברד ּיתָמְש אָפְלַחִמ .ערפש ימל 15 רוסמי וא ונובריע לכ ול ןתי וא
 "יב .רזוח הניל ,שנ רבל הנתמ ןתיל יתיב ינבל רמא אנא דכ, :רמא אוה
 . תודיפח תַדְיִמְל -גהנ ברד המו ,ןידה תַדיִמְל-ןמת !ןיִכָה רמא אוה אָכְ

 ,םיִחְספ
 .ןושאר קרפ

 .ץֶמְח רעב

 םוקמ לכ .רנה רואל ץמחה תא ןיקדוב רשע העבראל רוא . אָחיִנְתִמ
 .הקידב ךירצ וניא ץמח וב ןיסינכמ ןיאש

 תֶא יִתאָצּוה .הָזַה םיה םֶצְעְּב יִּכ תוצמה תֶא םֶּתְרַמְשּו, ביתכ .אָרְמְּ
 ולכאת בֶרָעְּב שָרחַל םוי רָשֶ הָטּבְראָּב ןושארב. ,י"םיְרְצמ ץֶרָאְמ םֶכיִואְבַצ
 תוצמ םיִמָי תַעְבְש, :ביתכ רבכ--הצמ תליכאל םא ?ןיִמְיַכ ןנָא הָמ .י'וגו "תוצמ

 .קי ספ סש2 .וי כי תו

 --בר הל רבע המ ?"יב רזוח אנא תיל, :בר רמא המלו ,דבלב הנתמה תא ןתונה לש
 תשרודה ,איהה הנשמה תא שרפמ בר-'וכו ומע דימעהש ןאכ ?וז הנשמל בר השוע המ
 םילטלטמהש םוקמב ומע חקולה תא רכומה דימעה אלשב ,םילעבה תושרמ האצוה וא ההבגה
 םאו ,םירומאה ןינקה ישעמ תא השעו הנוקהש אוה ךרוצה ןמ ןכלו ,רכמה יאנת תעשב םיחנומ
 רמאש העשב ,הנתמה לבקמ תא ומע דימעהשכ אוה ומצע בר לש ונינע לבא ;הנק אל-ואל
 .םירבדה תא האיבמ ארמגה-'וכו גילפ בר .ול ןתונ אוהש ץפחה תא והארהו ,ול הנתיל

 שיש ךל ער-ךל עדת .היהש השעממ תרחא הישוק דוע בר לע תושקהל ידכ ,הלאה
 לע רחוס םע חקמ השע דחא םדאש-'וכ| שנ רב דחד .איהה אדבועה ןמ הז לע הריתמ
 היבגל אתא .וב רוזחל הצר רכומהו חלמה רקיתנ ףוסבלו ,הלמה לע ןוברע וריב דיקפהו חלמ
 ,ןובריעה לש ויוש יפכ חלמ הנוקהל רכומה ןתיש בר קטפו--'וכו היל רמא .בר לצא אב-בר

 אלה-ברד היתטיש אפלחמ .ערפש ימל רכומה תא רוסמי הזב הצור ונוא הנוקה םא וא

 ןאכו ,דבלב רובדב לבקמה הכוז ותעדל יוהש ,בר לש ותטישמ ךפהה אוה הזה קפפה
 אכו .םש-ןמת .וב רוזחל אוה לוכי תצקמ לע ןוברע לבקש רכומה וליפאש רמוא אוה
 תא בר הרוה היהש חשעמה ותואב םש-"'וכו ןמת .ךכ רמוא אוה ןאכו-ןיכה רמוא אוה
 ףאש , תודיסחה תרות יפ לע אוה ומצעב גהנ ברש המו-נהנ ברד המו .ןידה (תרות) תדימל
 ומצעב נהנו ןידה תרושמ םינפל בר השע הנה ,הנתמב לבקמה הכז אל ןידה ןמש יפ לע
 : תודיסח תדמ

 םויה םצעב יכ ,ןסינב רשע העברא היהי ותרחמלש הלילב-רשע העבראל רוא
 .(ברעב רשע העבראב ונייה) רשע השמח לילב תוצמה תא לוכאל םיליחתמש עטשמ-הזה
 חמב-ןימייק ןנא המ .'וגו ןושארב :רטאנ אוהה בותכה רחאו-רשע העבראב ןושארב

 -הצמ תליכאל םא ? ונעימשהל "'ונו רשע העבראב ןושארב, הזה בותכה אב המ ,םידמוע ונא
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 דַחֶאָה םוי דע, : ביִתְכָהְו-רשע העבראב ליחתמש ,רמול םאו ,ג"ולכאת
 רועיבל ןינע ּוהיִנִת ,הצמ תליכאל ןינע וניא םא אלא ?'שְדחְל םיִרשִע
 לכ קדוב רנהש ינפמ : קחצי בר רב לאומש ר"א ? רנה רואל המל .ץמח
 יר . הלילב אלא הפי רנח תקידב ןיאש : חסוי ר"א ?הלילב המל .אוהש
 הָשַע-- לוע תקח םֶכיִתרדְל הוה םּויַה תֶא םֶּתְרמְשְו. : ןכ רמא אל אנמ
 הלילהו םויה אָהִיו ,רשע השלשב ליחתיו .ןירמושמ הלילהו םויה ּוהָיָש
 קודבי ,יִניִּכ ןיא ? גייל רוא ליחתיו .יסוי 'ר רַמּד יִּכ היל תיא ףא ?ןירמושמ
 וחמ : יִעָּב קחצי בר רב לאומש בר רמא הימרי 'ר .שדח שארמ וליפא
 לאומש 'ר .ַחיִלְבַמ ןרואש ינפמ ? היל הָכיִרְצ המ + תוקובאה רואל קודבל
 לנהש  ינפמ +: רמאי קחצי בר רב .לאומש 'רד ,היתעדכ | קחצי בחרב

 ,8ורסכ סמ5 .םי סמ סשל  .וט בי תומס

 העבראה היהי ותרחמל רשא ,םויה ברעב הליחתמ הצמ תליכאש ונעימשהל אב אוה םא
 םילכ ירה ,רשע העבראב תוצמ לוכאל םיליחתמ םאו--שדחל םירשעו דחאה םוי דע .רשע
 הזמ--הצמ תליכאל ןינע וניא םא .דחאו םירשעב אלו שדחל םירשעב םימיה תעבש
 ךירצ ,הצמ תליכא לא ןינע ול ןיא "ברעב םוי רשע העבראב ןושארב, בותכה םאש , חכומ
 תא םתרמשו, :היהת ךכ וינפלש בותכהו הזה בותכה תועמשמו ,ץמח רועב ןינעל ופחיל
 העבראב ןושארכ, ,ץמח ןהב הארי אלש םירומש תויהל םיכירצ תוצמה ימי תעבש--"תוצמה
 ,רשע העבראה היהי ותרחמל רשא םויה ברעב רעבל ךירצ ץמחה תא--"שדחל םוי רשע
 המל--רנה רךואל המל .תוצמ ולכאת רשע השמחה םויה ברעבו--'"'תוצמ ולכאת ברעב,
 תא בטיה קודבל רשפא רנה רואל--אוחש לכ קדוב ?רנח רואל אקוד ץמחה תא םיקדוב

 רמאנ בותכב אלה--הלילב המלו .םיקדסבו םירוחב םנו םש הארנ אוהש םוקמ לכב ץמחה
 תא םיקדובש--ןכ רמא אל אנמ 'ר ?םויב רשע העבראב וקדבי ןכ םאו "רשע העבראב,,
 תקידב תא םידמל ונא ותעדל יכ ,הלילב אלא הפי רנה תקידב ןיאש ינפמ הלילב ץמחה
 ןושארב,, רמאנ הזה בותכה רחאו--הזה םויה תא םתרמשו . ופונ בותכה ןמ הלילב ץמחה
 רשע העבראה םוי לכש הזמ עמשמ ,הלעמל רומאכ ץמח רועב ונינעש ,'שדחל רשע העבראב
 רועבב ליחתהל ךירצ ךכיפלו ,ץמחה ןמ םירמושמ תויהל םיכירצ (דחי וינפלש הלילהו .םויה)
 ואו רשע השלשה םויב הקידבב ליחתי--רשע השלשב ליחתיו .רשע העבראה לילב ץמח
 < ףא הז ןודיגב--יסוי 'ך רמד ייכ היל תיא ףא ? םירמושמ רשע העבראה לש הלילהו םויה ויהי
 טויב קודבל ןיא ןכלו ,הלילב אלא הפי רנה תקידב ןיאש ,יסוי 'ר לש ותעדכ רבוס אנמ 'ר
 לכוי ירה ,הלילב אלא הפי הקידבה ןיאש ,הז םעטמ םא--נ"יל רוא ליחתיו .רשע השלשה
 ? םירמושמ רשע העבראה לש םויהו הלילה ויהי אלה זאו ,רשע השלשה םויה ברעב ליחתהל
 דוע סינכמ וניאו הלילב קדוב אוה םא ,אוה ןכ םנמא--שדח שארמ וליפא קודבי יניכ ןיא
 רתומה--תוקובאה רואל . לאש-יעב .שדח שארמ וליפא קודבל לכוי ,קדבש םוקמל ץמח

 אוה המב--היל הכירצ המ ? רנה רואל אקוד קודבל ךירצש וא תוקובאה רואל םנ קודבל
 רתומ םא אוה השקתמ--חילבמ ןרואש ינפמ ?וז הלאש לואשל האר המ ,השקתמ
 קחצי בר רב לאומש 'ר . ןאכלו ןאכל ץפוקו הטונ הזח רואהש ינפמ ,תוקובאה רואל קודבל
 ,ותטישל ךלוה ,תוקובאה רואל הקידבה רבדב הלאשה תא לאושה ,קחצי בר רב לאומש 'ר-היתערכ
 שרוד אנתה םא קפוסמ אוה ןכלו , אוהש לכ קדוב רנהש ינפמ אוה רנה רואל הקידבה םעטש
 הקידבה תרתומ ןידה יפ לעו ,הבוט הצע ונל עימשמ קר אוהש וא ,רנה רואל הקידב אקוד
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 תַעָּב הָיָה :רבדל רכז ,רבדל היאר ןיאש יפ לע ףא .אוהש לכ קדוב
 :אָדְה ןמ הָעַמְשִנ רמיִמ יִעְבְּב תיא :ו"תורנב םילשּורָי תֶא שפַחֶא איִהַ
 . "מב ירדח לָּכ שָפוח םֶרָא תַמְשִנ 'ה רג

 הדוי .'ד :ןִניִנְתִּד ,הקידב םויה תקידבש .הרמא אָחיִנְתִמ :אסוי ר"א
 ףופ אל . רועיבה תעשבו תירחשב רשע העבראבו ד"יל רוא ןיקדוב :רמוא
 קדב אל םא : םירמוא םימכחו :ןנינתד .ןיִנָּבִרְד וליפא אלא ,הדוי 'ר רבד
 ןיא :אָדָה ןמ הָּנַעִמְשָנ +רנה רואל קודבל ךירצו .ד"יב  קודבי-ד"יל רוא
 רואל אלא ,םיִבְכּפַה רואל אלו הנבלה רואל אלו המחה רואל אל ןיקדוב
 שי יכו-חמח רואל אלא :םיבכוכה רואל אלו הנבלה רואל אל אָחיִנ .רנה
 ףוס אל .רנח רואל קודבל ךירצ םויב וליפא : הָרָמָא אָדָה ? הלילב המח
 םויב וליפא ,הרוא וב שיש תיב וליפא אלא , הרוא וב ןיאש תיב רבד
 הליחתב ןקדובל ךירצ אָהִיַש והמ ןיִלַּפִאַה תואובמ .רנה רואל קודבל ךירצ
 רחנמ אוה אָיְליִלָּב רַהְנְמ אּוהְד המכ אל :ןיִרְמָא ןיִָּבַרְד ןוהילמ ?רנה רואל
 ויה ,אָּבַר אָרְדְסְד אָתיִמּוב ןיִלֶאְּב ןיקרע ןניוה דּכ :אנוה בר רַמָאַּד ,אָמַמיִּ
 העשבו :םוי אוהש ,ןיעדוי ונייה ,םִיִהְכ ויהש העשב : תורנ ונילע ןיקילדמ
 רב אייחא יבר רַמַּד יִב אָיַתְו .הליל אוהש ,ןיעדוי ונייה ,ןיקיהבמ ויהש
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 רגה תקידבש ינפמ ,רגה רואל םיקדובש--רבדל היאר ןיאש יפ לע ףא .תוקובא רואל םג
 ןמ רבדל היאר ןיאש ךותמו .רנה רואל אלא וניא הלועמ שופחש--רבדל רכז .  רתויב הפי

 -אדה ןמ הניעמשנ רמימ יעבד תיאו . םירפומ ירבדמ קר רנה רואל הקידבה ירה חרותה
 .-ןטב ירדח לכ שפוח 'וגו 'ה רנ .הזה קוספה ןמ רבדל רכז שיש רמול הצורש ימ שיו
 .רתויב הלועמ רנב שופחהש חכומ

 -םויב דבעידב וקדב םאש , חכומ ןלהל האבומה הנשמה ךותמ--'וכו הרמא אתינתמ
 הרוהי 'ר יקר אל--הדוי יר 'רבד ףוס אל .הנשמב ונינשש--ןנינתד .איה תדכ הקידב

 ךירצו .הז ןודינב ול םידומ םהש ,חכומ וילע םיקלוחה םימכחה ירבדמ וליפא אלא ,ןכ רבומ
 -אדה ןמ הניעמשנ ?רנה רואל ןכ םנ קודבל ךירצה ,םויב םיקדוב ם8--רנה רואל קודבל
 ןוכנ-אחינ .(הזב םיאבומה אתפסותה ירבדמ) הזמ הבושת םיעמוש ונא תאזה הלאשה לע
 םיריאמה ,םיבכוכה רואל אלו הנבלה רואל אל :רמוא אוהש המ) תעדה לע לבקתמ ,אוה
 ןיאש תיב קר אל--'וכו רבד ףוס אל .עמשמ ןאכמ ,תרמוא תאז--הרמא ארה .(הלילב
 רואל הלחתב ןקדובל ךירצ אהיש וחמ .'וכו וליפא אלא ,רכה רואל קודבל ךירצ הרוא וב
 רואל םקדבל אוה לוכי וא ,רנח רואל רשע העברא לילב הלחתמ םקדבל אוה ךירצ םאה--רנה
 --ןירמא ןינברד ןוהילימ .הלילכ םיבושחו םה םילפא םויב וליפאש רחאמ ,םויב ולופא רנה
 אממיב רהנמ אוהד המכ אל .םיעמוש ונא (ןלהל םיאבומה אנוה בר ירבדמ) םימכח ירבדט
 םוקמב וליפא ןכלו ,הלילב ריאמ אוה םויב ריאמ (רנה רוא) אוהש ומכ אל--אילילב רהנמ אוה
 -אבר ארדסד אתיטוב ןיליאב ןיקרע ןניוה רכ .רמאש--רמאד .הלילב קודבל ךירצ לפא
 -םוי אוהש . לודגה שרדמה תיב לש תורעמה ןתואב (םיביואה ינפמ רתסהל) םיחרוב ונייהשכ

 .ריהב רואב םיריאמ--םיקיהבמ . לפא םוקמב וליפא רנה רוא תא ההכמ שמשה רואש יפל

 .אייחא 'ר רמאש המל םיאתמ הזה רבדהו--'וכו רמד ייכ איתה

 הו. .הרחחה טד" אה הח*
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 העשב : תוילגרמו תובוט םינבא ומע םינכה ,הביתל ותסינכב ,חנ :אריעז
 ,עדוי היה ,תוקיהבמ ויהש העשבו :םוי אוהש ,עדוי היה ,תוהיכ ויהש
 אָהְו .הלילב תלכוא היח שיו םויב תלכוא היח שי ? המל .הליל אוהש
 תנשב תולומה ושמיש אל :רמאד ןאמכ ?'הָבִּתִל הָשַפִמ רחצ, : ביִתְכ
 ןיכירצ והיש והמ תושרדמ יתבו תויסינכ יתב :יעב הימרי 'ר .לובמה
 .םישדח ישארבו תותבשב םָשָל ןיסינכמ ןכש היל הָכיִרָצ המ + הקידב
 אהיש והמ-הבורמ ןרואו ליאוה : היל הכירצ איה ןַכָה ? היל אָטישפ אהתו
 / רנה רואל םויב הליחתב ןקדובל ךירצ

 .אַמוי
 .יעיבר קרפ

 | | - יםיִרּופְּכַה םוי יִריִעָש יִנָש

 . "םשל, וילע בותכ דחא ,תולרוג. ינש הלעהו יִּפְלְקְּב ףרמ .אָתיִנְתַמ
 ."לזאזעל,, וילע בותכ דחאו

 / יפלק ורמא המלו .תותְלְק וליפא אלא ,יפלק רבד ףוס אל .אַרַמְ
 רושקיו ,ןבל דחאו ירוחש דחא ,ןיטוח ינש איביו .רבדל יִּבַמּוּפ תושעל ידכ
 -1"הל דָחֶא לדג : רמול דומלת + לזאזעל הזו םשל הז : רמאיו םהילע

 .ם ,זט םרקיוו

 תא ןוכל היה ףירצ ןכלו-'וכו תלכוא היח שי .הליל ןיבו םוי ןיב ןיחבהל היה ךירצ המל-המל |
 השעת רהצ, בותכ אלהו--'ונו רהצ ביתכ אהו ?ןתוא ליכאהל יתמ תעדל ידכ ,הלילה תאו םויח
 תולזמה ושמש אל ? תובוטה םינבאה ול וכרצנ המלו ןולחה דעב תוארל היה לוכי ןכ םאו "הבתל

 --חיל הכירצ המ .לאש--יעב .רהצה ול ליעוה אל ןכלו תורואמה וריאה אל לובמה תנשב--'וו =
 .ץמח--םשל ןיסינכמ ?הקידב םיכירצ ויהיש ותעד לע התלע ךיא ,השקתמ אוה המב

 םש םיכרוע ויהש-םישדח ישארבו . תסנכה תיבב תבשב םילכוא ויה םיחרואהש--תותבשב

 רורבו טושפ רבדה ול אהי ןכ םאו--היל אטישפ אהתו .שדחה שודק תעב תודועס

 השקתמ אוה ךכ ליבשב-היל הכירצ איה ןכה .ץמח םש םיסינכמש רחאל ,הקידב םיכירצש
 םרואש ליבשב ילוא וא ,רנה רואל אקוד קודבל ךירצ פא-רנה רואל 'וכו אהיש והמ  .הזב
 | .םויה רואל קר םתוא םיקדוב הבורמ

 ,תוריהמב תולרוגה תא (לרוגה ילכ אוה) יפלקה ךותמ ףטח לודגה ןהכה-יפלקב ףרט
 < חיח הפי ןמסש יפל ,ןימיב ונלטיו "יהל, וילע בותכש לרונה והזיא ושומשמב ןיוכתי אלש ידכ
 ןימיב. דחא--תולרוג ינש הלעהו .לודנה ןהכה ןימיב הלוע היה "הל, תבתכה םע לרוגהשכ
 היה אוהו ולאמשמ דחאו לודגה ןהכה לש ונימימ דחא םידמוע ויה םיריעשהו ,לאמשב דחאו
 ריעשה לע ולאמשב הלעש לרוגה תאו ,ןימי לש ריעשה לע וניטיב הלעש לרוגה תא ןתונ
 | | , .לאמש לש

 : תולרונה תא םילירגמ ויה ךכל תדחוימה יפלקב אקוד ואל-יפלק רבד ףופ אל
 שדקמב אהיש ,םוסרפ-יבמופ .םילפ ךות לא וליפא תולרוגה תא תתל היה רתומ--תותלק
 ויה םיכירצ המל-םיטוח ינש ואיביו . םיריעשה תלרגהמ ץוח רחא רבדל שמשמ וניאש ילכ
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 . לזאזעל אוהש רכינ אהיש -"לזאָעְל דַחֶא לָרוגְ ,'הל אוהש רכינ אהיש
 "םשל,, הז :רמאיו םהילע ןתיו ,ןבק דחאו רוחש דחא ,תורורצ ינש איביו
 רחא לרוגו. ,יהל אוהש רכינ אהיש -"'הל דחא לרוג, : ל"ת ?"לזאזעל,, הזו
 הזו 'הל הז, :רמאיו םהילע בותכיו . לזאזעל אוהש רכינ אהיש -- "לזאועל

 + :םלועל 'הל אוהש ,ומצע לע חיכומ אהיש--"הל דחא לרוג, :ל'ת +"לואועל |
 אָדָה .םלועל לזאזעל אוהש ,ומצע לע חיכומ אהיש--"לזאזעל דחא לרוגו
 תחא לארשי ץרא הקלחתנ תוויָפְלַק יתשב : ןכ יִנִתּו .ויה םיקוקח :הָרַמָא
 ;םידמוע הנוהכיחרפ ינשו ;הכותבםיטבשה תומשש תחאו ,הכותב ןינותנ תולרוגהש

 םימותו םירואב ,תולרוגב :י"א הקלחתנ םירבד 'גב .הכז--הלעמ הזוהלעמ הזש המ
 ,?"ה יִנָפל הלֶשְּב לג עָשּוהְי םֶהָל ףלשיו, + ביתכד אוה אדה ,םיפסכבו
 ולא-+טַעְמְל בר יב. ,םימותו םירוא ולא-"ה ינפל, ,תולרוגה ולא--"לרוג
 אל ,ויבשוי יניעב םוקמ לכ ןח ה"בקה ןתנש אלמליא : ןיבא ר'א .םיפסכה
 השא ןח :[ה ןיִנַח השלש :ןכ ינתו .םלועל תקלחתמ לארשי ץרא התיה
 הירב אבא 'ר .ויחקול יניעב חקמ ןח ,ויבשוי יניעב םוקמ ןח ,הלעב יניעב
 :ןכ השוע ה"בקה אבל דיתעל ףא : יול םשב ןינכיסד עשוהי יבר ,יִּפַּפ 'רד
 ירשוב אוהש -+'רַשְּב בל םֶכָל יִּתַתְַ 'וגו "שֶדָח בל םֶכָל יִּתַתְְו. :ביתכד אוה אדה
 .והיבח לש  וקלחב

 .וכ ול )5קוחי6 וכ ,וכ רכדמכ5 ,י תי עסוסי2 .ת/,זע ץרקיו1

 :הלרגהה השעמ תא תושעל היה רשפא יא םאה ,"לזאזעל דחאו 'הל דחא, תולרוגה לע בותכל

 הז, :רמואו םאיצומו יפלכה ךות לא םתוא ןתונ היהש ,ןבל דחאו רוחש דחא ,םיטוח ינש ידי לע
 . םירכינ םניאו םעבצ תא םידבאמש שי םיטוחה לבא--'חל אוהש רכינ אהיש .'וכו "םשל

 לבא--'הל אוהש רכינ אהיש .הפי םירכינ סהו שטשטתמ םעבצ ןיאש--תורורצ ינש
 "הל הז רמאיו םהילע בותכיו .לזאזעל והזיאו 'הל והזיא עדוי וניא .תורורצה תא האורה

 הזו הל הז, :רמאי םתאצוה תעשבו תולרונ םהש תולרונה ינש לע בותכי--לזאזעל הזו

 --םלועל יהל אוהש ?"לזאזעל,ו "הל, םהילע בותכ אהיש היה ךרצנ המלו 'ילזאזעל

 תבתכה וילע התיה אלול רשא תחת ,'הל םלועל שמשי אוה ,'הל וילע בותכש ,הזה לרונהש
 .חכומ ןאכמ ,תרמוא תאז-הרמא אדה .לזאזעל םעפו 'הל םעפ שמשל היה לוכי תאזה
 ץרא תקולחש אנתה הנש ןכו--ןכ ינתו .ילזאזעל,ו י'הל, םהילע קוקח היהש-ויה םיקוקח
 :םינתכ-חנוהכ יחרפ .םהילע םיבותכ ויה םיטבשה תומשש ,תולרוג ידי לעו תויפלקב התיה לארשי

 תומש לש יפלקה ךותמ-הלעמ הזו .םילובגה תולרוג לש יפלקה ךותמ-הלעמ הזש המ .םיריעצ
 .לשמ הפי היה וקלחש ימ--םיפסכבו .ולרוגב הלעש לובגב טבשו טבש לכ--הכז .םיטבשה
 . וה-ביתכד אוה אדה .ףסכב וזל וז הזוחא ןיבש ךרעה ףדוע תא ול םלשמ היה ורבח
 טעומה קלחה ןיבו הפיהו הבורמה קלחה ןיב לדבהה--םיפסכה ולא טעמל בר ןיב .בותכש
 םדא לש ובשומ םוקמש-ויבשוי יניעב םוקמ לכ ןח .םופפכב קר הָוְשּומ תויהל לוכי
 אוהש ,רמוא היה דחאו דחא לכש-םלועל תקלחתמ י"א התיה אל .ויניעב ןח אצומ
 -ויחקול יניעב חקמ ןח .ןח ינימ-ןיניח .אנתה הנש ןכו-ןכ ינתו .הז קלחב אקוד ץפח
 ןחה ינפמ-ורבח לש וקלחב .הזבמו פאממ-רשוב אוהש .וינוק ינועב הנקנה רבדה ןח
 .ולש וקלח ויניעב אצמיש
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 הָלָעָמָשִמּו :ןתוצמכ םיריעשה ןיא -- וברעתנו הטמל ןהשכ ןהב עגנ
 הלעי םש לש םא :רמא .ןתוצמכ םיריעשה--וברעתנ ןהב עגנ ןתוא
 ,ילאמשב הלעי םש לש | םא :שדק-ינימי לעש הז שדקי  ,ינימיב
 ,ינימיב הלעי םש לש םא : רמא םא וליפאו .שדק--ילאמש לעש הז שדקי
 לעש הז שדקי ,ילאמשב הלעי םש לש םא :שדק-ילאמש לעש הז שדקי
 הלעי םש לש ןיב ,ינימיב הלעי םש לש ןיב : רמא םא לבא .שדק--ינימי
 --ילאמש לעש הז אלא שדקי אל ,ינימי לעש הז אלא שדקי אל ,ילאמשב
 . הפב ןעבוק ?המ ינפמ .שדק אל

 תולרוג ינש ןתי לוכי .רבד לכ לש תולרו>-"תולרוג, + הרותה הדמא
 החא :לרוג. :, תולחוג = : רמול  הומלת  ץיהז "לע תוקחונ . שו הע פק
 לשו םש לשו ,הז לע לזאזע לשו םש לש ןתי לוכי ."לואזעל דחא לרוגו 'הל
 לש ןתונ אוהשמ לוכי :יִנִּכב ?אָתיִמְדִה אָר אָלְו .לרוג : ל"ת ?הז לע לזאזע
 דחא לרוג. : ל"ת ? ףילחיו רוזחי--לזאזע לש לע לזאזע לשו םש לש לע םש
 אלא לזאזעל ןאכ ןיאו--"לזאועל דחא לרוגו, ,דחא אלא םשל ןאכ ןיא-"'הל
 : ןלעמְלמ "םש.ו ןָממְלִמ "שדוק,-"הל שק. :וילע םותכ :היה ץיצ = .דחא

 הטמל םיהנומ םדועב ,תולרונב עגנ לודגה ןהכהשכ--וברעתנו הטמל ןתשב ןהב עגנ

 ונימיב הלע םהמ הזיא עדוי אוה ןיאו תולרוגה וברעתנ עגנמה תעשבו ,םתולעהל ידכ ,יפלקהב
 לש הז לעו םש לש הז לע ךכ רחא ןתנ םא--ןתוצמכ םיריעשה ןיא .ולאמשב הלע הזיאו
 יפלקה ךותמ תולרוגה תאלעהב ,אוה הוצמה רקיע יכ ,םילוספ םיריעשהו חוצמכ הז ,ןיא , לזאזע
 םדוקו יפלקה ךותמ תולרוגה תא הלעהש רחאל--]תוא הלעהשמו .האלעהה סדוק וברעתנ ירהו
 .רמא . הוצמכ התיה האלעההש יפל--ןתוצמכ םיריעשה |. וברעתנ םיריעשה לע םתוא חינהש

 םתאלעה רחאל וברעתנ תולרוגה םא-שדק-ינימי לעש הז שדקי ינימיב הלעי םש לש םא

 וירבד ,ינימיב הלעש ותוא שדקי זא ינימיב הלעי "הל, וילע בותכש לרוגה םא :רמא ןהכהו
 םא ןכו--ילאמשב הלעי םש לש םא .הוצמכ הז ירהש ,שדק היהי לרוגה ותואו םימייק

 לע ונימיבש לרוגה תא ןתונ אוהו שדק הז ירה ,'וכו ילאמשב הלעי םש לש לרוגה םא :רמא
 םא וליפאו ..םתוצמכ םיריעשהו ולאמשלש ריעשה לע ולאמשבש לרונה תאו ונימילש ריעשה
 ידי לע ושדקתנ רבכ תולרוגהש יפל ,ןכ רמול אוה לוכי וברעתנש ליאוהש--שדק 'וכו רמא
 ותשודק תא עבוק אוהש ינפמ--הפב ןעבוק ?שדק אל םעט הזיאמ--חמ ינפמ . האלעהה
 תא השוע לרוגה--"תאטח והשעו, : בותכ ארקבו לרוגה ידי לע אלו ויפב קר ריעשה לש

 .תאטה ותוא השוע םשה תאירק ןיאו תאטח ריעשה =

 ,ץעמ ,רבד  לכמ תולרוגה תא תושעל רשפא--רבד לכ לש . תולרונ םתפ--תולרונ |
 םיריעשה ינש .לע ןרהא ןתנו, בותכש ךותמ-'וכו הז לע תולרונ ינש ןתי לוכי .'וכו ףסכמ
 לרוג תולרונ ל"ת . הז לע תולרונ ינשו חז לע תולרונ ינש ןתיש ,רמול רשפא ירה "תולרוג
 . לזאזעל דהא לרונו 'הל דחא לרוג תויהל םיכירצ ךל רמוא ינאש תולרוגה--'וכו דחא
 עמשמ--לרוג ל"ת. תולרוג רמאנש המ םייקל ידכ--הז לע לזאזע לשו םש לש ןתי לוכי
 רזח המל) ? םדוקמ רמאנש המ הז ןיאה-אתיימדק אר אלו . דחא לרונ קר תתל ךירצש

 רבדב הנושארה הלאשה לע הבשוהש הבושתה התואב תצרותמה ,תאזה הלאשה תא לאשו
 תא ןתיל תולרוגה תא--ףילחיו רוזחי .לאוש אוה ךכ ,אוה ךכ--יניכ .(? תולרונ ינש תחנה
 -דחא אלא םשל ןאכ ןיא ."תולרוג, 7 םייקל ידכ ,הז לע הז לשו הז לע הז לש

 ב"ח
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 'םש,ו ןטמלמ "דחא,  :הָתְוְבִדָו .ולש ןירדְמק| לע בשוי אוהש ךלמב
 וילע בותכ היה אלו ימורב זיתיאר ינא :יפוי יבר יִּב רועלא ר"א .ןלעמלמ
 ."הל שרוק, תחא הטיש אלא

000 ---------7- 

 .ןיָמְ
 ,ןושאר קרפ

 . םָיִה תניִדְּמִמ טֶג תַאְבַה יִניּד |

 . םתחנ ינפבו בתכנ ינפב : רמאיש ךירצ ,םיה תנידממ ₪ג איבמה .הָנָשִמ
 שח אמש ,םיה  תנידממ הנתמ רטש איבמה  וליא :אָישקו .אָרְמְ

 ןניאש ,איה אָיְנש :רמא יול ןב עשוהי 'ר ?םתחנ ינפבו בםתכנ ינפב : רמול
 תבשוי אהת אלש ,הילע ּולקַה לק +ןנחוי ר'א . ןיטיג יקודקידב ןיאיקב
 ינפבו בתכנ ינפב :הל רמא אל וליאש ! רמוח אלא וניא ?לק ּוניהְו .הנוגע
 הילע התרמחהש רמוח : יפוי ר'א ! אשניהל הריתמ ןיא ּתַא ףא-םתחנ
 הילע התלקיה , "םתחנ ינפבו בתכנ ינפב,, :רמול ךירצ אהיש הליחתמ
 ץוחש רֶרַעַּב רַמיִמ רַבָס אגנמ יבר .לטב ורָרְע-רֶעְרָעְו אב םאש ,ףוסב
 וב שיש ררעב וליפא ,שממ וב ןיאש ררעב ?ופוגבש ררעב לבא ,ופונל
 התרמחהש רמוח אָמַעַטְּר רַמיַתִּד ןָעָּפִמ :ןוב 'ר יב יפוי 'ר רמא ? שממ

 .הז לע הז לשמ תולרוגה תא ףילחי אל ךכ ,הזב הז םיריעשה תא ףילההל לוכי וניאש ומ
 .הלעמלמ בותכ םשה היה ןכלו-ולש ןירדרתק לע בשוי אוהש ךלמכ . דובכ אסכ--ןירדתק
 , | הרוש-הטיש .לודנ ןהכ לש ץיצה תא-ימורב ויתיאר ינא

 : רמאל חילשה ךירצ-רמאיש ךירצ .םיה תנידמ ארקנ ץראל ץוח לכ-םיה תנידממ
 .םעטה תא שרפמ ארמגבו ,'וכו בתכנ ינפב

 רמול .ךירצש םימכחה וששח אמש-רמול שח אמש . הנשמה לע ונל השקו-אישקו
 יפל--'ןכו ןיאיקב ןניאש יפל .הנתמה רטש ןינעמ .טגה ןינע אוה הנוש-איה איינש .'וכז

 בותכ טנה אהיש ךרצנ ןכלו ,ןיטיגב םינהונה םינידה יקודקד לכב םיאיקב ץראל ץוח ינב ןיאש
 .ויקודקדו .ויטפשמ לכל יוארכ םתחנו בתכנ םא ,ורקחל היהי רשפאש ידכ ,חילשה ינפב םותחו
 לש התבוטל אוה 'םתחנ ינפבו בתכנ ינפב, רמול ךירצש הנקתה םעט-וכו רמא ןנחוי יר
 וניא לק ונייהו . הנונע ראשת הז ךותמו אוח לוספש טנה לע רערעל לכוי אל לעבהש ,השאה
 ' אל םא ירחש ! ארמוח יהוז אלה ?אלוק ("בתכנ ינפב, רמול ךירצש) יהוז םאה--רמוח אלא
 . ורוערע ירבד-וררע .שיאל אשנהל הל ריתת אלו לוספל טאו תא בושחת--וכו ינפב :רמא

 הצר--רמימ רבס ."םתחנ ינפבו בתכנ ינפב, רמאשכ ,חילשהל םימכחה ונימאהש יפל-לטב

 ץותמש ררעב אקוד אוה טנח לע רערעל ןמאנ וניא לעבהש המ--ופוגל ץוחש ררעב .רמול
 -ופונבש ררעב לבא .המודכו המשל בתכנ אל שנהש רמוא אוה םא ןוגכ ,טנה לש ופונל
 < רמאת םא וליפאו-שממ וב ןיאש ררעב +? ןמאנ וניא םנמואה | ,ףיוזמ טגהש ןעוט אוהש ןונכ

 וליפא .וירברב שממ ןיאש ררעב אקודש אוה ארבסה ןמ ,ןמאנ וניא ןכ םנ ופונבש ררעב
 . רמיתד ןויכמ ?שממ וב שיש ררעב ןמאנ וניאש ןכתיה לבא--שממ וב שיש רר;עב



 17 < .ןיטג :ימלשורי דומלת

 םאש : ףוכב הילע התלקיה ,"םתחנ ינפב, רמול לע אהיש ,ת/להתמ הילע |
 ב

 ומתח אמש ,רמול שחוו .ישמב ב של ררע ד .שממ ןב ןיאש ררע אוה

 אוה ןיד תיבב :םימש ידיב הלקלקל דושח וניא :ןובַא ר'א ?ןילוספ םידעב |
 ףא-לטב וררע ררעו אב םאש ,עדוי .אוהש ךותמש :הלקלקל דושח
 בתכנ ינפב,  רמאו הָנִֶּמ וב בותכ היח - .ןירשכ םידעב ומְּתַחִמ .אוח
 וא ,הנתמה לצא לטב ורָרַע-מְה לצא לטב וררעש רחַאְמ ,"םתחנ ינפבו
 : הָרַתַבּר  ןִניִנָת ? הנתמה לצא םייק וררע-טגח לצא .לטב וררעש רחאמו
 ןכ בותכ היה--'איבמבו ךילומב ןיוש םידבע ירורחיש דחאו םישנ יטיג דחא

 --טגה לצא לטב וררעש רחאמ ,"םתחתנ ינפבו בתכנ ינפב,, רמאו הנתמ
 םייק וררע--הנתמה לצא םייק וררעש רחאמ וא ? הנתמה לצא םייק וררע
 המ ,ותָנִתַמ אוה וטיג אוה :רמא ָּתַא ודבעל ויסכנ לכ בתכ ?טנה לצא
 אבָיְו ?םייק וררעו-אוה הנתמכ וא ? לטב וררעו-אוה טגכ ?הל דָבָע ָּתַא

 -ףוסב הילע תלקיה | .'וכו הלחתב הילע תרטחהש סעטהש רמאתש ןויכמ--רמוח אמעטד
 ררע ןיבו ופוגל ץוחש ררע ןיב רבדב קולח ןיא--איינש אל .רערעל ןמאנ לעבה אהי אלש

 ררע אוה  .ןמאנ וניא םלועל ,שממ וב שיש ררע ןיבו שממ וב ןיאש ררע ןיב ,ופונבש

 שחו .'וכו שממ וב שיש ררעו שממ וב ןיאש ררע אוה דחא--ןכו שממ וב ןיאש

 םידע וילע ומתחיש ןתנו טנה תא לקלקל לעבה ןֶוכ אמש ,רמאל שוחל ןיא ו
 יריב הלקלקל דושח וניא ? "םתחנ ינפבו בתכנ ינפב, לש ןוקתה ליעוי המ ןכ םאו ? םילוספ

 ,לוספ טנב .דיזמב הלקלקל דושח לעבה ןיאש יפל ,םיששוח ונא ןיאש יאדו הזל--םימש
 תיבב .םימשל הרבע יהוזו שיא תשא איה ןיידעו רערעיש םדוק אשנהל הלוכי איה ירהש

 ןיד תיבב טגה תניתנ רחאל הנלק גלקי אמש הזל שוחל קר שי--הלקלקל דושח אוה ו

 ונקתש ליאוהש ,אוה רורב ןכ ו עדוי אוהש ךותמש * .ףיוזמ :טגהש הילע ררעל

 אלש ידכ ,םירשכ םידעב ומתחמ אוה ףא ,ףיוזמ אוהש טגה לע רמאל ןמאנ וניאש םימכחה

 םג בותכ היה חילשה איבהש טגב--הנתמ וב בותכ היה .םימש ידיב ותשא תא לקלקל
 וררעש רחאמ ."םתחנ ינפבו בתכנ ינפב, רמא חילשהו ,הטמל םימותח םידעהו הנתמ רטש

 סג ררעל לוכי וניא ,טנה לע ררעל לוכי וניאש ליאוהש ,רמאנה ,ררעו לעבה אבו--'וכו לטב
 הנתמ לצא אל לבא ,ןונע םושמ וררע לטבל .ןלוקה טנה לצא אקודש ,רמאנ וא ,הנתמה לע

 תא לואשל שי (איהה הנשמה ףוסב) הז רחאל ונינשש המל עגוגב םג ןכו--הרתבד ןנינת

 :רמול ךירצש ,האבההו הכלוהה ןוד ןינעל םיוש--איבמבו ךילומב ןיוש . תאזה הלאשה

 בותכ היה .רערעל ןודאה לוכי אל בושו חילשהל םימכחה ונימאהו ,םתחנ ינפבו בתכנ ינפב
 -'וכו לטב וררעש רחאמ .הנתמ םג בותכ היה ודבעל ןודאה ןתנש רורחשה רטשב-וב
 ויסכנ לכ בתכ  .הנתמה לצא אוח םייק םוקמ לכמ ,רורחשה טנ לצא לטב וררע םא וליפא
 אצוי אוה ןידה יפ לעש ,ודבעל ויסכנ לכ תא בתכשכ תאזה הלאשה תא לואשל שי ןכו--ודבעל
 סיטכנה תא וב בתכש רטשהש ,רמוא התא-ותנתמ אוה וטינ אוה רמא תא . תורחל
 איבה םא) ?הזל השוע התא המ-הל דבע תא המ .דחאכ הנתמ רטשו רורחש רטש אוה

 :רמא םאו ,רוחחש טנכ הז תא םינד םא-א|ה םנכ: .(רערעמ ןודאהו הנתמ רטש דבעה

 הנתמכ וא .הנתמה לצא םג אוה לטב ,טנה לצא לטב וררעש ליאוה ,םתחנ ינפבו בתכנ ינפב
 ןויכו ,ןיד .ףיבב םידעה תמיתח םויכ ןועטה ,הנתמ רטשכ אוה הזה רטשהש ,,ךפהל וא-אוה
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 יהזל ןירשכ םידע ויהו ,תחאכ םדא ינב ינשל ויסכנ לכ בתכ :אָרָהְכ
 דח ,שיקל שירו ןנחוי 'ר ןּונְלַפְתֶא :יִמַא 'ר םשב אָליִא 'ר ,הזל ןילוספו
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 :הזל .ןירישכ : רמא הָנְרֶחְו ,הזל ןילוספ -הזל ןילוספ ןהש רחאמ :רמא
 ןהש רחאמ :רמא ןנחוי 'ר :שרפמ ןיִבָא 'ר ,שרפמ אל אנמ 'ר .הזל ןילוספו
 'רמא .הזל ןילוספו הזל ןירשכ : רמא שיקל שירו ,הזל ןילוספ--הזל ןילוספ
 .בורק ןהמ דחא אצמנ ,םינשה המ,, :ןנחוי 'רל אָטִיַפְמ אָחיִנְתִמ : רועלא 'ר
 .--לופפ וא בורק ןהמ דחא אצמנ ,השלשה ףא ,הליטב .ןתודע--לוספ וא
 ןיִרָבַה אניגח 'ר ןְּלְּפְתַא :רמא אחא רב בקעי 'ר  ."הליטב ןתודע
 רעל ר"א אל : רמא הנרחו ,ךןעל ר'א תּואָי :רמא דח ,ןינברו ןיִנָּבְְּ
 דחא שיאכו תחא תודע  תישענ-'רועלא ר"א תואי, : רמאד ןאמ .תואי
 רזעל ר"א אל, :רמאד ןאמו :הלוכ הלטב התצקמ הלטבש .,תודעב
 :;רמאיש דע -- .הזל םילוספו הזל םירשכ םידע יתכ יתשכ השענ--"תואי
 .םתחנו המשל בתכנ, : רמאיש דע -- ,"םויב םתחנ םויב .בתכנ ינפב,
 .תעשב םידע לש ןתומש ריכמ אהיש ךירצ :ןנחוי 'ר יִמוק אָעְּב ."המשל
 + יבא  ןירמא םתאו וילע  ןימותח ןיקול םיוכע : ןול רמא ?ןתמיתח

 ןינעהתש ,ארמגה הבישמו-אדהכ אביו ?טנה לצא םג אוה םייק ,הנתמה לצא םייק וררעש

 בתכש--יוכו םדא ינב ינשל ויסכנ לכ בתכ . שיקל שירו ןנחוי 'ר ןיבש תקלחמהכ אבי הזה

 דחאל םה םירשכ רטשה לע םימותחה םידעהו ,םדא ינב ינשל ויסכנ לכ תא דחא רטשב
 "ר הזב וקלחנ , ונלפנ-'וכו ןוגלפתא | .ויבורק םהש | ,ינשהל םילוספו הנתמה ילבקממ
 .ןלוכ רטשה לכ לע תחא תודע ןאכ שיש יפל-הזל םילוספ . דחא--דח .שיקל שירו ןנחוי

 .דחא רטשב הנתמהו טנהו ליאוה ,הלעמל ןודנה ןינעב םג ןכו ,הלוכ הלטכ-התצקמ הלטב םאו
 .רמוא רחאהו-הנרחו .טנה לצא םג אוה םייק ןכל ,הנתמה לצא םייק וררעש ןויכו םה
 :ינפב הנתמה ילבקממ דחא לכל תודע תודע ,תויודע יתש ןאכ שיש יפל-הזל ןילוספו הזל ןירשב
 רמו ךכ רמוא םהמ ימ-שרפמ אל אנמ 'ר .הזל הרשכ הזל הלוספה תודעה ןכלו | ,ומצע

 םינש המ | .ןנחוי 'ר לש ותעדל ףכות תנתונ הנשמה-'וכו אעייסמ אתינתמ . ךכ .רמוא
 .םילוספהש יפל ,הלוספ םירשכה לש םתודעש ,הפ לעבש תודעב םירמוא ונאש םשכ-!'וכו

 ,רטשבש תודעב םירמוא ונא ךכ ,הלוכ הלטב-התצקמ הלטבש תודע יכ ,םהמע ופתתשה
 -ךינברו ןינברד ןירבח .וקלחנ--ןונלפתא .הלוכ הלטב-התצקמ חלטבש | ןויכמש
 . .הנשמה ןמ ןנחוי 'רל עויס .איבמה ,רזעל 'ר רמא בטיה-'וכ\ תואי . םימכחה לש םרבח
 ירה ,דחא רטשב בתכש ןויכ ,םדא ינב ינשל ויסכנ לכ בתוכה--וכו תחא תודע תישענ
 .הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודעו ,תחא תודעבו דחא שיאב םידיעמ םידעה ויה ולאפ
 ,םידע לש תותכ יתשכ םה ירה ,םדא ינב ינשב םידיעמ םהש | ןויכ--םידע יתכ יתשכ

 דע .הזל םילוספו הזל םירשכ םה ןכלו ,ומצע ינפב הנתמה ילבקממ דחא לכל םידיעמה
 , ךירצ אוהש אלא ,'וכו בתכנ ינפב : רמאי חילשהש יד אל--וכו םויב בתכנ ינפב רמאיש

 .אעב .תאזה השאה םשל בתכנ טגהש ,רמאל ךירצ אוה ןכו , בתכנש םויב וב םתחנש רמול

 .=-םידע לש ןתומש ריכמ אהיש ךירצ ,ןנחוי 'ר ינפל  (םימפחה דחא) לאש--ןנחוי 'ר ימוק
 תמאב םנהש ,םתמיתה תעשב םידעה תומש תא ריכהל םיה תנידממ טג איכמה חילשה ךירצה
 .םהל רמא--ןול רמא .אל וא ,םירכנ תומשל םימוד םהש יפ לע ףא ,םידוהי לש תומש
 :טגה לע םימיתח םילוספו םילק ם"וכע---ןיכא ןירמא םתאו וילע ם"מ\תח ןיקול ם"וכע

 ו
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 ןתומשש יפ לע ףא ,םיה תנידממ ןיאבה ןיטיגה לכ :ןנחוי 'רל אָעיִמִמ אָמיִנְתַמ
 םשכ ןתומש ץראל הצוחבש לארשיש ינפמ ,ןירישכ וליא ירה ,ם"וכע םשכ
 ? ןודּכ יאמ .אל-לארשי ץראבש אָה ,ל"חבש אלא רמא אל .ם"וכעה
 םש ןיא םא | ,יִקיִאְדּוהְי םוקמב בותכיש דע :יִפַא 'ר םשב יִביִּב יבר
 .םדא ינב הרשע ףרצמ-תסנכה תיב םש ןיא םא ,תסנכה תיבב--יקיִאָדּוהְ
 ? ןודכ יאמ .םדא ינב הרשע ףרצל אלו וימתוחב ומייקל ול חונ :ןיִּבַא ר"א
 | | .לארשי לש ןתונחב וליפא

 .יקיפר קרפ
 .ץֶרֶאְל ץּוחְל וא יוגָל דָבָע תריכְמ רּוסָא

 . ןירוח ןב אצי--ץראל הצוחל וא םיוגל ודבע תא רכומה :הָנשִמ .'ו הָכְלַה <
 ןתונ ןושאר ובר + וררחשמ ימ . לארשי ץראב וליפא-ייוגל .ארמְּ

 ובר עדי םא :רַמיִנ ? לארשי וליפא ץראל הצוחבו . וררחשמ ינשהו ,וימד
 ינשהו וימד תא ןתונ ןושארה-ואל םאו ,וימד תא ןינתונ ןהינש--ינשה
 ,תוריחל אצי--"יכויטנא ינולפ ידבע תא רכומ ינולפ ןב ינולפ ינא,--.וררחשמ

 םתאו ,ם"וכע םימותח טנה לעש ,תומשה יפ לע ונא םיאור אלה :רמולכ) ךכ םירמוא םתאו
 אתינתמ .(!תימשה תא םיריכמ םידעה ןיאש יפ לע ףא ,ורישכהל םיצורו םיקפוסמ םכדוע
 לעב--ל"וחבש אלא רמא אל .ןנחוי 'ר לש ותעדל ףקות תנתונ אתיירבה-]נחוי /4ל אעייסמ

 םהילע םימותחה םידעה תומש םא םה םירשכ ץראל ץוחמ םיאבה ןיטנש אלא רמא אל אתיירבה
 םירכנ תומש וילע םימותחש טנש חכומ הזמ-אל לארשי ץראבש אה .םיוכע תומשל םימוד
 אמש שוחל שי ןכלו םירכנ תוטשב םיארקנ םידוהיה ןיא םשש יפל ,אוה לוספ--לארשי ץראב
 םידעהש עדיל ךירצ לארשי ץראב טנג איבמה ?התע היהי המ--]ודכ יאמ .םה ם"וכע םידעה
 בשומ םוקמב בתכנש ריעיש ךירצ--יקיאדוהי םוקמב בותכיש דע ?אל וא םה םילארשי
 -םדא ינב הרשע ףרצמ .םיוכע אלו םש םייוצמ םידוהיש--תפנכה .תיבב .םידוהי םינייד

 םייקל ול חונ .רבדה תא םפרפל ידכ ,לארשימ םישנא הרשע ינפל טגה תא בותכל ךירצ
 רשאמ ,םידע ינש ידי לע וימתוחב טגה תא םייקלו רשאל חילשהל ול לקנ אלה-וימתוחב
 לש ןתונחב ?תפנכ תיב ןיאש םוקמב השעי ךיא התעמ-]ודכ יאמ .םישנא הרשע ףוסאל
 . םולכ םיששוח ונא ןיא ,לארשי לש תונחב שגה בתכנ וליפא-לארש*

 וילעב תא ןיד תיב וסנקש וא ,ם"וכעה ןמ חרב םא ,ישפחל דבעה אצי-ןירוח ןב אצי =
 ץוחל ודבע תא רכומה םג ןכו ; תווצמה ןמ ועיקפה ם"וכעל ותריכמ ידי לעש יפל  ,ותודפל-

 תא רכמ םא-לארשי ץראב וליפא יוגל .לארשי ץראמ ואיצוהש ינפמ ,ישפחל אצי ץראל
 -וררחשמ ימ . תווצמה ןמ ועיקפהש יפל ,ותודפל ותוא םיסנוק ,לארשי ץראב ולופא יונל ודבע
 ןתונ ןושארה ונודא--"וכו וימד ןתונ ןושאר ובר ?ןירוח ןב אצוי אוהש הנשמה הרמאש

 ץוחל ורכמ םא-לארשי וליפא ץראל הצוחבו .ישפחל ואיצומ הזו םיוכעה ונודאל וריחמ תא
 ערי םא .רמאנ-רמינ ?שדחה ונורא דימ ותודפל םיטכחה והובייח ןכ .םנ לארשיל ץראל*

 אוה לארשי ץראמ הזה דבעהש עדי ינשה ונודא םא--וימד תא ןינתונ ןהינש ינשה וברי |

 ןתונ ןושארה .ויוש יצח תא ריפפמ רחא לכו םהינש תא םיסנוק זא ,והנק ןכ יפ לע ףאו

 תא רכמ םא-'וכו ינולפ ןב ינולפ ינא .רורחש טג ול ןתונ-וררחשמ .ינשהל-וימד תא.
 - תוריחל אצי .(היכוטנאב רדה) יכויטנאה ינולפל ורכמ אוהש הריכמה רטשב בתכו ודבע:
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 ,ץראל הצוחב ובר םע דבע אצוי :ינת .תוריחל אצי אל--"דולב אוהשמו
 ותוא ןיפוכ-רוזחל תנמ לע ץראל הצוחמ אב .רוכמ-םשל ּורָכִמ םא ךכיפל
 :הצוחמ חרב .רוזחל ותוא ןיפוכ .ןיא-רוזחל אלש תנמ לע : רוזחל רחמל
 'ר םשב הישאי יבר ,ץראל הצוחל ץראמ חרב .וריזחחל יאשר--ץראל
 היִרָּב םוניִרָמ יבר ,רתומ : רמא הָבַב הָיעשוה 'ר ,רתומ :רמא אָּבִר הייח
 :רמאד ןאמ .ןיגילפ אל :אריעז 'ר רמא .רוסא :רמא הבר היעשוה 'רד
 .םשל חורבל דומל וניאשב--רוסא :רמאד ןאמו :םשל חורבל דּומְלַּב--רתומ
 ןאמו :םשמ ואיבהל לוכיב--רתומ : רמאד ןאמ .ןיגילפ אלו :יסוי 'ר רמא
 ? רתומ ומע הנתה םאו :יִנְתנ .םשמ ואיבהל לוכי וניאשב--רוסא :רמאד
 ובר היהשב ןּודּכ דע ?ןוהְּבַב םע :ינתינ + םינטקב : םילודגב ןּודַּכ דע
 .קחצי 'ר .ןוהְּבב םע :ינְתמּו ּהיִרְבַע ןיִבָז אָלְבַט יבר ?יוג ובר היה--לארשי
 -: היל יִרּואְו ,יִמָא 'רל לאש אָתַא .ןוהתונבַל \ ןיקְרָע הירבע היל ןווה ןבהד
 :אדא רב אבא יברד ּהיִתְמַא .אָכיִרְצ םיִרוכְרפִא ,יִרְש - סירא ,רוסא יִנָא

 סא לבא-דולב אוהשמ .ץראל ץוחל ורכמ ןעי ,וימד תא ןתונ ןושארהו ,תוריזל דבעה אצי
 וישכעו היכוטנאב דלונ אוהש עמשמ ,דולב אוהש יכויטנאל ורכומ אוהש הריכמה רטשב בתכ
 ,ץראל ץוחל ךכ רחא ינשה ובר וריבעה סא--תוריחל אצי אל .י"אב איהש דולב בשוי אוה
 .אתיירבב הנשנ-ינת . ל"וחל אציש תנמ לע ורכמ אל ןושארה ובר ירהש ,תוריחל אצי אל
 אל ,םש ורכמ וברו ותעדמ ל"וחל ובר םע דחי דבעה אצו םא-ל''וחל ובר םע דבע אצוי

 ץוחמ אב .ץראל ץוחל לארשי ץראמ ודבע תא רכומה תא קר וסנקש יפל ,ישפחל אצי
 ותוא ןיפוכ .ץראל ץוחל רוזחל תנמ לע לארשי ץראל ודבע םע אבשכ -'וכ| ץראל
 .אלש תנמ לע .ומע רוזחל ,ץראל ץוחל רזוח ובר םא ,דבעה תא םיפוכ זא-'וכו רחמל

 תרב .ץראל ץוחל דוע רוזחל אלש תנמ לע י"אל ודבע םע הליחתכל ךלה םא-רוזחל
 הז םיקלוח םה ןיא-ןיגילפ אל .וילעבל וריזחחל-רתומ .ץראל אב ךכ רחאו-ל"וחל ץראמ
 םיריתמו ותוא םימנוק ןכלו תודחא םימעפ םשל חרבש-םשל חורבל דךומלב .הז לע
 ןכלו םשמ :ואיבהל ונודא לוכי ל"וחב ןיידע אוהש העשב-םשמ ואיבהל לוכיב  .וריזחהל
 רוסאו ונממ שאייתנ ןכלו-םשמ ואיבהל לוכי וניאשב | .וריזחחל רתומו ותושרמ אצי אל
 דבעה םע הנתה םאש ,הנשמב הנשנ--'וכו ינתינ .יוינודא לא דבע ריגסת אל, םושמ וריזחהל

 ,םילודגב ןאכ דע-םילודגב ןודכ דע ?רתומ זא ,ל"וחל ורכמל ול רתומ אהיש ,הינקה תעשב
 ןכתי אל אלה ,םינטק םידבע הנוק אוהשכ לבא-םינטקב .הזכ יאנת תונתהל לוכי אוה םהמעש
 ,הנתתש הנשמב הנש:--]והבר םע ינתינ .תעד ינב םניאש יפל- ,יאנת הזיא םמע תונתהל

 ןודכ דע .ץראל ץוחל םרכמל תנמ לע םתוא הנוק אוהש ,םנודא םע םינטק ויה םא
 םגכ םא לבא ,לארשימ םתוא הנק םא (קר ןכתי הז רבד) ןאכ דע-'וכו לארשי ובר היהשב

 הנוק היהשכ-ןוהבר םע ינתמו הידבע ןיבז  .הזכ יאנת תונתהל לוכי וניא אלה ם"וכעמ

 ןיקרע תירבע היל ןווה .ןבהד ריעמ--]ןבהד .םבר םע (םיעודי םיאנת) הנתמ היה ,םידבע ול

 . תא לאשו אב-'\כו אתא .(לארשי ץיראבש) םירפכל (ץראל ץוחמי וחרבש םידבע ול ויה-ןוהתונבל
 םירפכה םא--רוסא ינוא . ימא 'ר ול הרוהו--היל ירואו . םשמ םאיצוהל ול רתומ םא ,ימא 'ר

 תסחיתמ ינוא ריעהש םושמ ,ץראל ץוחל םשמ םאיצוהל רוסא זא ,ינוא רועל םיכייש הלאה
 .םאיצוהל רתומ זא , סירטנא תוביבסב ואצמנ םירפכה םא לבא--ירש םירטנא .לארשי ץרא לע
 | ריעל םיכיש םה םא--אכירצ םירוכרפא .ץראל ץוח ירעמ איה סירטנאש יפל ,טשמ
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 ,רוסא יא :ימיא יברכ היִל יִרָוהְו ,אנמ יברל לאש אָתַא .אָיְכְלְקְל תקרע
 .אכירצ םיִרוּכְרפַא ,יִרש םירטנא

 .ישימח קרפ
 . םיִקָזנ תֶיְבְג יניד

 ,תיִננִבְּב .בוח לעבו ,תיִדיִעָּב ןהל ןימש ןיקזמה .אָתיִנְתִמ .'א הָכְלַה
 השא תבותכ ףא :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר . תיִרובְב השא תבותכו
 . תינוניבב

 : יפוי 'ר יִמּוק יִּפָפ רב אבא יבר רמא .שֶּדְקָהְל רמוחו לק .אְדְמְ
 רוש אלו--י"והעְר רוש, : ןנינתד אָדָה ,ןיקנ  רָשְכֶהְל םא ?ןימיק ןנא המ
 ןיקונ ןיאו .טוידקל ןיקזג :הייח  יפר יִנָמִּד איה אדה ,ופוג יקזינל םא ?שדקה
 :רמאת אלש , שדקחל הנמ האמ ילע ירה :רמואב ןימייק ןכ אלא ? הובגל
 ןהל ןימש ןיקזינה :רַמיִמ ךיִרַצ ןכ םופל ,תינוניבב הבגיו בוח לעב הָשָעָי
 .ןידָבְעְשִמַה ןמ ןיִּבגנ קזנ יצחו קָזִג : הייח יבר ינת .שדקהל רמוחו לק ,תידיעב
 רושב רתְפִּת :יסוי יבר רמא ?םלשמ אוה ופוגמ אל-קז יצח ,קזנ אָחיִ
 ןנבר .קזנה לעבל ופוג דָּבְעַפֶשִנ רבכ--ורָבִמּ לעבה ךלהו ,קיזהש םָּמ

 .סל ,סכ תומ1

 .ל"וח ירעמ וא לארשי ץרא ירעמ איה םא ררבוה אלש יפל ,אוה קפס זא םירוכרפא
 | | .הרוהו--ירוהו

 רחבומה ןמ םתוא םיבוגו םיקזנה תא םיכירעמ--תידיעב ןהל ןימש ןיקזנה
 ןמ אלא הבונ וניא הרותה ןמש יפל) םינוניבה תועקרקה ןמ--תינוניבב .קיזמה תועקרקבש
 לש וכרד ןיאו "הצוחה טובעה תא ךילא איצוי וב השונ התא רשא שיאהו, : ביתכד ,םיעורנה
 לעב :ורמא ןיולה ינפב תלד לוענל אלש ידכ לבא ,ויסכנבש תוחפה תא אלא איצוהל םדא
 . תועקרקבש םיעורגה ןמ התבותכ תא הבוג השאה--תירובזב השא תבותכו .(תינוניבב בוח

 ןנא המ - ינפל-ימוק .תידיעה ןמ םהל םימשש ,שדקה יקזנל- -שרקה ול רמוחו לק

 םיקזנ--ןיקזנ רשכה ?ןאכ םיקסוע ונא שדקהה ןמ קזג הזיאב ? םידמוע ונא הב -ןימויק
 רשכהל םא ."םיקזנ רשכה, םיארקנ ונוממ ידי לע אלא ,םדאה לש ופונ ידי לע אל םיאבה
 -והער רוש .ונדמלש הז--ןנינתד אדה .שדקה לש רוש קיזה םדא לש רוש םא--ןיקזנ
  שדקה לש רוש תא ורוש חננ םא--שדקה רוש אלו ."וחער רוש תא שיא רוש חני יב,

 איה אדה .ופוגב שדקהה תא קיזה םדאה םא--ופוג יקזנל םא .קזנה תא םלשל בייח וניא
 םישדקומה םירבדב םיגהונ םיקזנ וניד ןיא--ה ובגל ןיקזנ ןיא .הייח 'ר רמואש והז--ינתד

 השעי  .םיקסוע ונא .הזב אלא--ןימייק ןנא ןכ אלא .רוטפ שדקהה תא קיזמה יכ ,םימשל
 ךירצ ךכ ליבשב--רמימ ךיחצ מ םופל . תינוניבב הבוגה .בוח לעבכ וניר אתיש--בוח לעב
 םלש קזנ חניתה -קזנ אחינ .בוח לעבל םידבעושמה םיסכנמ--םידבעושמה ןמ . רפאל
 אל קזנ יצח .םידבעושמה ןמ םיבוג ותואש ,תוחיגנב דעומה .רושה יקזנ דעב ןימלשמש
 ה ליגר וניאש םת רוש לש קזיהה דעב םימלשמש ,קזנה יצחל עגונב לבא-'וכו ופונמ
 --רתפת ? םידבעושממ םיבוגש ,רמאת ךיאו רושה לש ופוגמ םימלשמ הזה קזיהה תא אלה
 לעבל דבעתשנ רושה ףונ-.קזנה לעבל ופוג דבעתשנ רבכ .הייה 'ר ירכד תא שרפת
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 ? תינוניבב אלא הָבְּנִת אל התעמ .הולמ וילע ןָפְקְזש רתפית : ןירמא ןירטיקד
 --"ומרב. ,דבעושמל טֶרּפ-"והדש, -- .תידיעב הבוג--קזנ ורקיעש רַחַאִמ
 איה אדה ,שידקה ךכ רחאו קיזהשב םא + ןימייק ןנא המ . שדקהל טרפ
 :רחאו שידקהשב םא ?"הנמ האמ ובוח היהו הנמ םיעשת שידקה. :ןנינתד

 : ןדוי 'ר רמא ? "שדקה רוש אלו והער רוש, :ןנינתד איה אדה ,קיזה ךכ
 : אנמ 'ר היל רמא .טוידַה הדש ךותל הערש ,שדקה לש רושב רתפית
 : ןימייק ןנא ןכ אלא ? טוידה הדש ךות תרמא תאו שדקה עקרק ןְיִעְּב ןנא
 ולא :רמאת אלש -קיזהו אוה ךלהו ,"שדקהל הנמ האמ ילע ירה, רמואב

 דמעש-הולמ וילע ןפסזש .רושה תא הנוקה ןמ וקזנ תא תובגל אוה לוכי ןכלו קזנח
 ןכלו רטשב הולמב ,ול בייח אוהש ,קזנה יצח תא קיזמה לע ףקז קזינהו בייחתנו ןידב
 וילע ףכזש ןויכמ-תינוניבב אלא הבגת אל התעמ .םירבעושמה ןמ ותוא הבוג אוה

 -'וכו קזנ ורכיעש רחאמ ?תינוניבמ אלא הבוג וניאו בוח לעבכ אוה ירה ןכ םא ,הולמב
 -דבעושמל טרפ הרש .תידעמ הבוג אוה ןכל ,קזנ י"ע אב תאזה הולמה רקיעש יפל
 םירחא תודשמ ץוח--"דבעושמל טרפ, שרדו "םלשי ומרכ בטימו והדש בטימ,, : ןיקזנב ביתכ
 תירובז לש תועקרקכו םירחאל םידבעישמ תידע לש תועקרק ול שי םאש ,(םירחאל םידבעושמה)
 אוה ןינע הזיאל ? םידמוע ונא המב--ןימייק ןנא המ . תירובז אלא םלשמ וניא ,םירוח ינב

 שידקה ךכ רחאו ורוש קיזה הלחתמ םא-שידקה ךכ רחאו קיזהשב םא ? שדקהה תא טעממ

 -הנמ האמ ובוח היהו הנמ םיעשת שידקה . ונינשש יחוז אלה-ןנינתד איה אדה .ומרכ תא
 תא בוח לעבלו התבותכ תא השאל םלשל ידכ ,שדקהה תא הדופו דחא רניד דוע ףיסומ אוה זא
 ןידה אוהו ; שדקהה ןמ םיבוג זא שדקהה ןמ םדוק ובוחש םיקמבש , הזמ םיעמוש וא ןכבו : ובוח
 רחאו קיזמה רושה תא שידקה הלחתמ םא-'וכו שידקהשב םא .שדקהה ןמ םתובנל רתומש ןיקיזנב
 .םיקזנה לע בייח וניא שדקה לש רושש ,ונינשש יהוז אלה--וכו ןנינתד אדה .רושה קיזה ךכ
 ןנא .םלשלמ שדקהה רוטפ ,ודיספהו-טוידה הדש ךותל הערש .הזה ןינעה תא שרפת-רתפת
 ,"שדקהל טרפ ומרכ, שרוד אוהש ומכ ,שדקה לש עקרקב םיקסוע ונא אלה--'וכו שרדקה עקרק ןניעב
 .םיקסוע ונא הזב--]ימייק ןנא ןכ אלא ?טוידה לש הרשהו שדקה לש היה רושהש תרמא התאו

 ורוש ךלהו-קיזהו אוה ךלהו .שדקהל הגמ האמ תתל בייחתמ ינירה--'וכו ילע ירה
 ימולשתו םיקזנ ימולשת ול ויה. ולא-'וכו םידעב הולמו ןיקזנ ולא .רחא הדש קיזהו
 םדוק ןאכ םג ןכו-'וכו םדוק אכו .בוחה ימולשתל םימדוכ םיקזנה ימולשת ויה ירה ,בוח

 טרפ .רמול ךירצ ךכ ליבשב-רמימ ךירצ ןכ םופל .ויתועקרקמ ותובגל שדקהל קזנה
 ,קיזהש רחאל ,קיזמה לבק םא--קזחומבכ יוארל טרפ .ןלהל שרפמ אוהש לככ-ןילטלטמל
 -יטרפ, ונייהו) . קזינהל םתוא תתל ךירצ וניא ,ויתועכרקמ םיחבושמה תועקרק ויבאמ השוריב
 .ןחב .(רבכמ ול שיש הממ תתל ךירצ אוהש ומכ לבקל דיתעו יואר אוהש הממ תתל ךירצוניאש
 אצמ אוה םא הלחתמ ןילטלטמ תחקל הצור וניאש ימב-הנושאר העשמ ןילטלטמ יעב אלד
 הזל םיאתמ הזה רבדה-ינתד אדהכ אכהו .םילטלטמ תהקל ותוא םיפוכ ןיאש ,עקרק
 ."והרש בטימ,, ביתכדכ ,עקרקה ןמ םלשל ךירצש-עקרק אלא יל ןיא .אתיירבב רמאנש
 :ףסכ םלשל הצרו עקרק ול ןיא םא-ףסכ ןתיל הצר םאש

 ₪... ה
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 ףסכ רַמיִנ יא .רקיע עקרק ?רמימ תיִעָּב המ ."וילעבל בישי ףסב. :רמול |
 ! תועקרק ול ןיִטְלַחִמ ןיִנָבַב .ימָח ןנאו ? הנושאר העשמ ול וטילחיו-רקיע
 ויבא .רפחשב :אָמְנ יבר םשב רזעל יבר ,"קזחומבכ יוארל טרפ--ומרב,
 :רמוא יתייה ,ויבא תתימ רחא םיסכנ ול ולפנ ,ויבא ייחב קיזהו ,רוב
 יוארל טרפ-ומרכ. :ר:ימ ךירצ ןכ םופל ,קזנ ותואל םיסכנ .ודבעתשי
 יבר :לאעמשי יבר ירבד ,קיזמ לש-"ומרכ בטימו והדש בטימ, ."קזחומבכ
 :אביקע יברד לע אישה .קזינ לש--"ומרכ בטימו והדש בטימ. :רמוא אביקע
 הָמּושְו קוזינה ינפל הפי והדש והזיא ןיאור ןיד תיב אלא ?ןכ רמא ּתַאְו-קוזינ
 ,תידיעה ןמ ול ןימש--תידיעה ןמ הלכא םא לוכי  :ינתד אדהכ ,הומכ הל
 אָבַמ תירוביזבש תידיע ! אָריִבַע ךיה-תירובוח ןמ ול ןימש -תירובזה ןמ
 וליאכ ,הדשה תא ןיאור !קזינה תא יִּבָשמ ָתאָצְמְנ-ןכ תא רמוא םא ,ןיִנמ
 אצמנ . תירוביזה ןמ ולו ןימש--תירוביזו , תידיעה ןמ ול ןימשו תידיע האילמ
 יברל ןיינמ .תירוביזח לע--תירוביזה ןמו ,תידיעה לע-תידיעה ןמ םלשמ
 : הנקמה ןִמ ּהָקיִא ,הרותה ןמ ּהָתיִל ? תידיעב םהל ןימש ןיקזינה , אביקע

 רקיעש-רקיע עקרק ?הזמ קיסמ התא המ ?רמול הצור חתא המ-'וכו רמימ תיעב המ
 ותוא םיפוכ ןיאו ףסכב םג םלשל אוה לוכי עקרק ול ןיא םא לבא ,עקרקמ אוה םימולשתה
 ,ףסכב אוה םימולשתה רקיעש רמאנ םאש--'וכו רמינ יא .קזנה תא וב םלשל עקרק תונקל
 ןינבר יימח ןנאו .ןידה קספ רחאל ףכת ףסכה ימולשת תא ול טילחהל ןיד תיב לע אלה
 אלו ,ול שי םא ,עקרק קזינהל ןיטלחמ םימכההש ,םיאור ונא אלהו- -תועקרק ול ןיטלחמ
 ןיקיזנ םג אלא , רוב אקוד ואל--רוב ויבא רפחשב . רקיע עקרקהש הכומ ירה ןכ םאו ,ףסכ
 .קזחומכ וניאש יוארל טרפ ,וב קיזחמ אוהש ומרכ--קזחומבכ יוארל טרפ ומרכ .םירחא

 הרש והזיא ?והדש בטיממ םלשל וילעש רמוא התאו ,קזוה אוה אלה--ןכ רמא תאו קוזינ
 .םלשמ אוה והומכו קזנה תא םימש ונא הזה הדשבו ,קזינה לש והדש ומכ-'וכו הפי
 .הנמש תחא הגורע המהבה הלכא םא--תידיעה ןמ הלכא םא .רמאנ ילוא ,ילוא--לוכי
 ןיבש תידע לש הגורע לש הריחמ יפ לע הכרע תא קזינהל ןימש זא--תידעה ןמ ול ןימש
 הנורע הלכא םאו--תירובזה ןמ ול ןימש תירובזה ןמ .קיזמה הדשב רשא תושוחכ תונורע
 יאש יאדו--אריבע ךיה . תושוחכה ןמ תחא הנורע לש הריחמ יפכ קיזמה םלשמ זא ,השוחכ

 לש הקלח אלה--ןינפ אבט תירובזבש תידיע .רבדה ןכתי ךיאש ,ךכ רמול לוכי התא
 אוהש הדשב תידיע לש הקלח ריחממ רתוי לודג הריחמו הברה הפי איה תירובז לש הדשב תורע
 יפכמ רתוי םלשל קיזמה לע ירהש ,קזינהל ביטמ התאש .אצמנ--וכו ןכ התא רמוא םא .תידיע ולוכ
 ךותב תירובז לש הכלחמ רתוי הוש תירובז לש הדש ךותב תירובז לש הקלח םג ןכו . קזנה
 הכירצ ךכיפלו-הדשה תא ןיאור .קזינה תא חיבשמ התא הזב םנ ןכלו ,תידיע לש הדש
 לש היוש תא םיכירעמו תידע ולכ היה ולאכ הדשה תא םיאור :הזכ ןפואב הכרעהה תויהל
 תירובז הלכא םאו--'וכו תירובזו .קיזמה ול םלשמ היפלו תונמשה ןיב הנמש תחא הקלח
 ירל ןיינמ .ךכ לכ קיזמה לש וחכ ערוי אל וז הכרעה ידי לעו ; תירובזה ןמ םלשמ אוה

 תועמשמל "והדש בטימ, בותכה תא שרפמ וניא אביקע 'רש תרמאש ןויכמ--'ןכו אביקע

 ןמ התיא הרותה ןמ התיל ? תידעב םהל ןימש ןיקזנש דמול אוה ןיינמ ,תידע ימולשת
 תנקתמ אלא ,הרות רבדמ הז ןיא תידעה ןמ םיבוג םיקזינהש המש רבופ אביקע יר--הנקתה
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 םדא אהיש ,ןינלזגה ינפמ + תידיעב ןהל ןימש ןיקזינה :ורמא המ ינפמ
 ילש הפי הדש ןיד תיב ןיאור רחמל + קיזמ יִדָיְּב המ + לג יִדָיָּב המ :רמוא
 ומרּכ .בַטיִמּו ּוהָדש בטיִמ, :ארקמל התוא םיכמוסו ,ינפלמ התוא ןילטונו
 ףא--תידיעב ועקרק המ : ועקרקמ דָמָל ?ונוּכָשַמ .ועקרק ןודּכ דע ."םֶלַשִי
 האור םדא אהי אלש :ןיאמרה ינפמ--"תינוניבב בוחה לעבו, . תידיעב ונוכשמ
 אל התעמ .ונממ הלטונו ףקועו תועמ ותוא הולמו ,הפי וריבח הדש תא
 תלד לוענל אלש אלא ,יִנְבְו :הדוי יבר רמא ?תירוביזב אלא ול ּומושָי
 .אצומ וניאו-תוולל אוה רחמלש ,םדא ינפב

 .אָמְק אָבְּב
 , ישילש קרפ

 .םיִּבַרֶה תּושְרב יִלְכ חנה יִניִד
 -הָרָבְשו הב לקַתָנְו רחא אבו םיברה תושרב דָכה תא חינמה .הָנָשמ

 | .ויקזנב בייח תיבחה לעב--הב קזוה םאו ,רוטפ
 אָלַמְמְּב :רמא בר ?םיברה תושרב ץָחיִנַהְל םדא ךרד ןיאו .אָרְמְ

 ךרד ןיא-םיברה תושר לכ תא אלממ הניא םא לבא ,םיברה תושר לכ תא
 לכ תא אלממב וא :רמא לאומש ?םיברה תושרב םחינמ תויהל םדא
 הניא וליפאו : רועל ר"א .תיוז ןרק לע הנותנ אהתש דע וא ,םיברה תושר
 : רוב הז ירה ,ןאכ הננתיו ןאכימ הָנְלִמִי םא ,םיברה תושר לכ אלממ

 ? לוזגל יל המל -'וכו לזנ ידיב המ . קיזהלו לוזגלמ םירהזנ ויהיש--ןינלזנה ינפמ | .םימכח
 דע .ידימ ותוא םיאיצומו ילש הפיה הדשה תא ןיד תיב םיאור רחמל ירה ?קיזהל יל המל
 םיעדוי ונא ןינמ-ןנוכשמ . בטיממ םלשמ עקרקה תאש קר ררבוה ןאכ רע-ועקרק ןודכ
 + םירעמ ,םיפיכע ישעמ השועו--ףק\עו ?תידיעה ןמ תויהל ךירצ ,קיזמה ןמ םילטונש ,ןוכשמה םגש
 הבגי אלש ןקתל ךירצ ירה ,תאזכ המרעהל התא ששוח םא--'וכו ומלשי אל התעמ
 ומושיש ןידה תמאב אוה ןכו-יניכו .תינוניבה לע םג םירעי אלש ידכ , תירובזב אלא

 . תוולל אב אוה-תוולל אוה . תירובזב ול
 םאו .םתכילה ךרדב ןנובתהל םיליגר םדא ינב ןיאש יפל-רוטפ . לשכנו-לקתנו

 ויאש יפל ,תיבחה תא ריקפה םא וליפא-בייח תיבחה לעב -. לקתנש ותוא--הב קזוה
 . םריקפה אל ולאכ ,ותושרב םה ירהו םיברה תושרב ויקזנ תא ריקפהל יאשר

 ? םיברה תושרב םהילכ תא חינהל םילינר םדא ינב ןיא יכו--וכו םדא ךרד ןיאו
 אלממב ?ותכילה ךרדב ןנובתהלו רהזהל היה ךירצ אלה ,תיבחה תא רבושה רוטפ הז המלו
 רהזהל היה לוכי אל ןכלו ,םיברה תושר לכ תא האלממ תיבחה םא-םיכרה תושר לכ תא
 " זא ,םיברה תושר לכ תא האלממ תיבחה ןיא םא-'וכ\ אלממ הניא םא לבא .הינפמ תוטנלו
 ?םיברה תושרב םילכ חונהל םדא ךרד ןיא םולכ : תרמאש םעטה ותואמ בייח התוא רבושה
 תיבחה תא רבושה רוטפ ובש דחא ןפוא דוע עבוק לאומש--'וכו אלממב וא רמא לאומש
 וליפאו רזעל 'ר רמא .התוא האר אל בוחרב רבועהו תיוז ןרקב הנותנ התיה תיבחה םא :והזְו
 תיבחה תא רבושה אוה רוטפ ותעדל יכ ,לאומשו בר לע קלוח רזעלא 'ר--'וכו אלממ הניא
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 ..םיברה תושרב ןחינמ תויהל םדא ךרד ןיא--תיוז ןרק לע הנותנ הניא וליפאו
 ,רוב השענ-ןאכ הָנְנִתִיו ןאכימ הָנְלַטְי םא ,םיברה תושר לכ אלממ התיה
 ּהנעַמָשִנ ?הרבשנ-הרבשנ םאו ,הילע רובעי וא .הנרבשיו לקמה לוטי אלא
 אוה וא ,ולש תא טומשל רושה לעב אבו ,וריבח לע הלעש רוש :אדה ןמ
 ליִבָי אלו . בייח--תמו לפנו ויחד םא :רוטפ-תמו לפת ,ומצע תא טמושש
 רַמיִמ ליִכָי וד אוה דוע .ךקמ ךל ביִהָי אָנִַה הֶָתְקַבְש וליא :היִל דַמיִמ
 --!דַעמ היהש ךמצע עגה קמ יצח יִל ביִהָי הָתיַוה התקבש וליא :חי,
 , --"! םיניד יתב לע ךמע רֶזִחְמ אָהֶאָש ךממ לכ אל.

 אבו ,הל הכומס תרחא חינהו רחא אבו ,םיברה תושרב תיבח חינה
 לוטי אלא, ,רוב השענ--ןאכ הנינתיו ןּכְמ הנילטי םא ,ולש לוטיל ןושארה

 הנחקיו וכרד לעמ תיבחה תא ריסי םאש פל ,בוחרה לכ תא האלממ הניא םא וליפא
 תיבחה תא חינהש םוקמב רוב השוע אוה ולאכ המוד ירה ,רחא םוקמב חננתיו הז םוקממ
 רפוח היהש רוב יקזנ לע ומכ ויקזנ לע בייח אוהש ,לושכמ םיברח תושרב אוה חינמ : רמולכ)
 תמאבש יפל ,התריבש לע אוח רוטפ זא םנ-תיוז ןרקב חנותנ הניא וליפאו .(םיברה תושרב
 לע ןיע םישל ךירצ וניא בוחרב רבועה ךכיפלו םיברה תושרב םילכ חינהל םדא לש וכרד ןיא
 םא ,תושעל בוחרב רבועל ול המ :ארמגה תלאושש הלאש יהוז-'וכו אלממ התיה .וכרד
 בייחתי ירה זאו-רוב השענ ? הינפמ תוטנל ךרד ול ןיאו םיברה תושר לכ תא האלממ תיבחה

 .איהש ליאוה , לקמב הנרבשל אוה יאשרה--הנרבשיו לקמה לוטי אלא . םורגתש םיקזנה לע

 רבוע אוה אלא ,ןוכתמב הרבשל יאשר וניא וא-'וכו הילע רובעי וא \ .וכרד תא תמסוח
 תושעל םדא יאשר םא ,אוה תאזה הלאשה םצעו) אוה רוטפ זא קר ותכילהב הרבשנ םאו הילע
 ןמ) וזמ עמשנ תאזה הלאשה לע הבושתה תא-אדה ןמ הניעמשנ .(ואל םא ומצעב ןיד
 .ןותחתה רושה לעב-רושה לעב אבו .וגרהל--וריבח לע הלעש רוש .(תאזה אתיירבה
 רושה לעב-רוטפ .ןוילעה .רושה-לפנו .ומצע תא טמוש ןותחתה רושה םא וא--אוה וא

 דע חכב ןוילעה רושה תא החד ןותחתה רושה לעב םא-בייח תמו לפנו וייחד םא . ןותחתה
 תחתמ ותוא טומשיש הז ידי לע ורוש תא ליצהל היה לוכיש יפל ,אוה בייח זא , תמו לפנש
 ולא היל רמימ ליכי אלו .יאשר היה אל רושה ותוא תא ףוחדל לבא ,ןוילעה רושה
 תא חינמ תייח ולא :ול רמול לוכי ןוילעה רושה לעב ןיאו-ךקזנ ךל ביהי אניוה התקבש
 ומצעל ןיד תושעל םדא יאשרש ,הזמ עמשמ ירה ןכ םאו ,ךקזנ תא ךל ןתונ יתייה ירוש
 תאזה היארה תא החוד ארמנה-היל רמימ ליכי וד אוה דוע .ול דספה ןיאש םוקמב וליפא
 ןיידע ירהש ,ןודנה ןינעה לא ללכ המוד הזה ןינעה ןיאש יפל ,ושפנל ןידה תיישע רתיה לע
 יל םלשמ תייה ,ירוש תא תימיש ךרושל חינמ יתייח ולא : ול רמאל (ןותחתה רושה לעב) לוכו
 --דעומ היהש ךמצע ענה .(היספה ירה ושפנל ןיד השע אלמלא ,ןכ םאו) קזנ יצח קר

 םלש קזנ םלשל וילעב בייח ירה זאו (חננתהל ליגר) דעומ ןוילעה רושה חיהש ,ךשפנב הוש
 :ול רמאל ןותחתה רושה לעב לוכי ןכ יפ לע ףאו--'וכו ךממ לכ אל . רספה ןאכ ןיאו
 .םינידח יתב לע ךמע רזחאש ,ינממ שורדל לוכי ךניא

 .ורבח לשב ולש תלצה ןינעב תרחא הלאש יהוז--'וכו םיברה תושרב תיבח חינה
 םא .רבשתו וריבח לש תיבחה לנלגתת זא ולש תא ןושארה לוטי םאו-הל הכומס
 הזב השעי ירה ,רחא םוקמב הננתיו הז םוקממ ורבח תיבח תא לוטי םא--'וכו ןאכמ הנילטי
 -תנרבשיו לקמה תא לוטי אלא .תאז תושעל ךירצ וניאש יאדו ןכלו הקזנ לע בייחתיו רוב
 םאו םשמ ותיבח תא תחקל תושר ול שיו הלעמל ונרמאש המל המוד הזה ןינעה םא : רמולכ
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 .ןמ הניעמשינ "?הרבשנ-הרבשנ םאו ,הילע ורבעי וא  ,הנרבשיו לקמה תא
 אלש דע םא ,ויתחתמ ושָמְשּו רושה לעב אבו ,וריבחב הלעש רוש :אָדָה
 עמשיתו :יסוי ריא .בייח--תמו לפנו ּוהָחָד םאו ,רוטפ-תמו לפנו ,וטָמְש הלע
 ךותל םימח ופנכנ אלש דע ,והדש ךותל האבו תפטוש םימה תַמַא האר :הנימ
 .רחא םוקמל ןתונפל יאשר ןיא--ופנכנשמ ,רחא םוקמל ןָתונפְל יאשר--והדש
 ןּפ. :רמימ ירָש-אדְיִנְרַא ופיִרָכ ןֶחֶא ימי אָלְד דע ,אָריִנְרִא וסירְכ ןחֶא
 .רוסא-אָריִנְרַ :ּויִרָּכ ןָהֶא יִתְייְד ןמ "יִתְריִביִע דיִבַע ןָלּפ ,יִתְְיִביִע דיִבָע
 --יִאָמור ןותייד ןמו ,הינידשחמ יִרש--יִאְמור ןותוי אָלְד דע ,אָכְרֶפ ינְסָכִא ןיִרָה
 אבו ,הל הכוממ תרחא חינהו רחא אבו ,םיברה תושרב ונבא חינה--.ריִסַא
 ןמ הניעמשינ ?ינשה וא ןושארה ,וקמב בייח ימ ,וזב טבחנו וב לקתנ רחא
 ,רומפ רובה לעבו בייח רושה .לעב , רובל לפנו וריבחל ףחדש רוש :אדה
 רובה לעב--םתבו ,הצחמ ןתונ הו הצחמ ןתונ הז--דעומב :רמוא ןתנ 'ר

 הלאשה לע הבושתה תא--אדה ןמ הניעמשנ .רבשת--ורבח לש ותיבח רבשת ןכ תמחמ

 האבומה אתיירבב ומכ ,שממ וילע הלעש אל--וריבחב הלעש .וזח אתיירבה ןמ עמשנ תאזה
 הלעש םדוק--וילע הלע אלש דע םא .וגרהל ידכ וילע הלועו ךלוה היחש אלא , הלעמל
 ליצמ, הז ןיאש ,רוטפ תמו לפנ ןכ תמחמו ,וילע הלעי אלש ירכ ,ורוש תא טמש שממ וילע

 ,בייח-תמו לפנ ןכ תטחמו והחד וילע הלעש רחאל--'וכו והחד םאו ."ורבח לשב ולש תא
 ולש תא ליצמ אוה םא ,תיבחה ןינעב םג ןידה אוהו .ורבח ןוממב ולש תא ליצמ אוה ירהש
 השועה תאזה אתיירבה ןמ-הנימ עמשתו | .בייח אוה-ורבח לש ותיכה ,תרובש ידו ,לע

 ,בייח אוה זאש ,ולש לע אב רבכש קזיהמ הלצה ןיב ורבח לשב ולש תא ליצמה ןינעב לדבה
 אוה זאש קזני אלש ידכ ורבח לשב ומצע תא ליצמ אוהו וילא עינח םרטש קזיהמ הלצה ןיבו
 חרש םימה ופטשי םא וליפאו--ךחא םוקמל ןתונפל יאשר .םירחא םיניד דוע עמשת-רוטפ

 --יאשר ןיא .והדש ךות לא םימה-וסנכנשמ .םרג אלא וניאש ,הז לע בייח אוה ןיא ורבח
 לע הנוממה דיקפה ותוא-ארינרא וסירכ ןהא .ורבה לשב ומצע תא ליצמ אוה הזבש יפל
 ךמימ ירש . (היהיש ימ לצא) דיקפה ותוא אוביש םדוק-יתיי אלד דע | .תויונמואה ילעב סמ

 רכתשמו הכאלמב קסוע) יתכאלמ השוע ינולפ : (דיקפהל) רמאל ול רתומ-יתדיביע דיבע ןלפ
 אבש רחאל לבא-'וכו יתייד ןמ | .פמה ןמ ומצע תא רוטפי הז תמחמש יפ לע ףא ,(הברה
 יינפכא ןידה , רוסא-םירחא לע חארמ אוהש הזב ומצע תא ליצהל הצור אוהו ולצא דיקפה

 --יאמור ןותיי אלד דע .ריעה ישנא יתבב אבצה ישנא תא ןָפְבַאל הנוממה דיקפה-אכרפ
 לבל) דחוש ול תתל רתומ-הינידשחימ ירש |. (םיאמורה ליחה ישנא) םיאמורה ואביש םרטב
 ןותייד ןמו .(םירהא םיתבב דרימעהל הברי הז ידי לעש יפ לע ףא ,ותיבב אבצ ישנא דימעי

 בייח ימ .וזב טבהנ ןכ תמחמו--וזב לקתנו . רופא םיאמורה ואבש רחאל לבא-ריפא יאמור
 היה אל ונבאב לקתנ אלמלאש ,קזיהה לכ תא םרג ןושארה םא קפפ ןאכ שי ירהש-וקזנב
 אל הנושארה ןנאבש יפל ,קזיהה לכ תא םרג תרחאה ןבאה לעב וא ,תרחאה ןבאב טבחנ
 < .ןנברו ןתנ 'ר ןיב תקולחמ ןאכ שיש ,תאזה אתיירבה ןמ עמשנ--אדה ןמ . לקתנ אלא ,קזוה

 - היה רושה םא--1עומב .רובה ךות לא לפונ היה אל רושה אלמלאש--רוטפ רובה לעבו
 ןכל םהינש ירי לע אצי קזיההש ןויכש--הצחמ ןתונ הזו הצחמ ןתונ הז .החיגנב ליגר
 םלשמ היה זא ,ודבל קזיהה תא םרונ םהמ דחא לכ היה ילמלאש ךותמו ;םיבייח םהינש
 .--םתבו ,הצהמה תא דחא לכ םלשמ--דחיב קזיהה תא ומרג םהינששכ ךכיפל ,םלש קזנ
 רובה לעב .קזנה יצח קר וקזיה לע וילעב םלשמ זאש ,תוהיננב ליגר היה אל רושה םא
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 ילעב :אתינתמ יִנָּפ :אני;ח 'ר רמא .ַעיִבָר רושה לעבו םיקלח ינש ןתונ
 םיברה תושרב ונבא חינה) .עיבר ןתונ רושה לעבו םיקלח 'ג ןתונ רובה
 ימ ,וזב טבחנו וזב לקתנו רחא אבו ,הל הכוממ תרחא חינהו רחא אבו
 הָתַתיִרְפהְו חורה תאָבּו ה"רב ונבא חינה :6/ ינשה וא ןושארה ,וקזנב בייח
 ונבא חינה ?וקמב בייח איש והמ-הב לקתנ רחא אבו ,דיחיה תושרל
 --חב לקתנו רחא אבו ,דיחיה תושרל הזיתהו הב לקתנו רחא אבו ,ה"רב
 .,םיברה תושרב ואשמו ונבא חינה :ןנחוי ר"א ? וקזב בייח אהיש והמ
 ןיב ,עקרקב טבחנ ןבאב לקתנש ןיב ,ודיב ותיחולצו ןהב לקתנו רחא אבו
 .ותיחולצ יקזינ לע רוטפו םדא יקזינ לע בייח-עקרקב לקתנו ןבאב טבחנש
 החשה ךרדב םאו ,םילכה לע רוטפ ןיקזנ לש רוב :רמא ןנחוי יברד היַתְלִמ
 .בייח .תיחולצ יקזינ לַע-ָחיִטֶה

 ע

 .ירישע קרפ

 .הָלְזְג תשרָי יִניד

 היה םא .םלשלמ ןירוטפ-ןהינפל חינמו וינב תא ליכאמו לזוגה .הָנשִמ

 .קזנה תא ודבל אוה קר םרג ילמלא םלשמ היהש ,הצהמה תא ונייה--םיקלח ינש ןתונ
 יניכ .קזינה רושה לעב דיספי יעיברה קלחה תאו גלש ומולשתמ הצחמה ונייה--עיבר
 םושמ--םיקלח השלש ןתונ רובח לעב .רמוא התאש ומכ אלו הנשמה איה ךכ--אתינתמ
 יל םלשל לטומ היה ךילעו ךרובב ירוש תא יתאצמ ינא : ול רמאל לוכי קזינה רושה לעבש
 יל םלשל התא בייח ןכל ,חגנה רושה לעב יל םלשי קזנח תיעיברש ךותמ אלא ,לכה תא

 אהיש והמ .התוא חינמה לש ותושרל רמולכ--דיחיח תושרל התחירפהו .םיקלח השלש
 : םירמוא ונא וא ,אוה רוטפ ולש ותושרב לקתנש ליאוהש ונא םירמוא םא--וקזנב .בייח
 -"םיברה תושרב רוב, הז ירה ,םיברה תושרב חינהש הלקתה חכמ קזיהה אב ףוס ףוסש ליאוה
 ןויכש ,בייח אוה הלעמל רומאה ןינעבש רמאת םא--דיחיה .תושרל הזיתהו .אוה בייחו
 םדאשכ הז ןודינב טפשמה היהי ךיא לבא ,אוה םיברה תושרב רוב ןיידע התחירפה חורהש
 לקתנ אוה ירהש ,רוטפ יאדו אלה זיתמה :הב לקתנ רחאו דיחיה תושרל ןבאה תא זיתה
 הקספ ולאכ המודש יפל ,רוטפ תויהל ךירצ ןבאה תא חינמה םנ לבא ,הזיתה ןכ תמחמו הב
 חכמ קזיהה אב ףוס ףוס ירהש ,בייח אוהש רשפא וא ,רחא הכמ אב קזיההו ולש הלקתה
 *ו ירבדמ--ןנחוי 'רד היתלימ .הרבשנו--ודיב ותיחולצו .םיברה תושרב חינהש הלקתה
 לע קר בייח וילעבש ,םיחפט הרשעמ תוחפ וקמעש רוב--ןיקזנ לש רוב .םיעמוש ונא ןנחוו
 רוטפ . (ןיקזנ לש רוב תניחבב םה אשמהו ןבאה םג ןכו) התימ לע אלו ודי לע םרגש םיקזנה |

 יקזנ לע אלו רושה יקזנ לע קר רובה לעב בייח זא ,וילכ\ רוש וכותל לפנ םא--םילכה לע
 יקזנ לע אלו םדאה יקזנ לע קר אשמהו ןבאה לעב בייח ונינפלש ןינעב םנ ןכו) םילכה
 קיזחמהש הז תמחמ הרבשנ תיחולצה םא--חיטה החטה ךרדב םאו .(הרבשנש תיחולצה
 ,הלכתה לעב בייח הז ןפואב ,םיברה תושרבש אשמב וא ןבאב וכולה ךרדב החיטה התוא
 .םילכ יקזנ לע בייח אוהש יפל

 םא--םלשלמ םירוטפ .תמייק איהשכ הלזנה תא םהל בזועש וא--םהינפל חינמו
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 ןיסכומה תַביִּתִמ אל ןיִמְרּפ ןיא .םלשל ןיבייח-םיסכנ תוירחא וב שיש רבד
 .ותיב ךותמ אוה לטונ לבא ,הקרצ ןהמ ןילטונ ןיאו ,ןיִאָבְּג לש םיכמ אלו
 . קושה ןמ וא

 תמ .ריזחהל בייח--הבושת השעו תיִּבְרְב חֶוְלָש לארשי : יִנָת .אָרְמְּ
 הרפ ןהינפל חינה . י"שָּבְלִי קידצ) ןיִכָי :רמוא בותכה וילע ,וינב ינפל חינהו
 ול שיש רבד היה םא. ."אָיִלְזִגְל הינָּפ לֶזֶא, :ריזחהל ןיבייח-תילט וא
 : רמוא ןתנוי יבר ?תוירחא ול שיש רבד והזיא ."ריזחהל ןיבייח , תוירחא
 .הליזגה ףוג ןהינפל חינהשב :רמא שיקל שיר .עקרק ןהינפל חינהשב
 ךכ ,ןיִדָבַעָשמִמ הבוג םידעב הָוְלַמ ןיאש םָשְּכ ,דָּבְטֶשְמָּכ שרוי :רמא בר
 = אָה ,ןידבעושממ הבוג ונא : יִנקִיִאַּד : רמא לאומש .ןישרוימ הבוג וניא
 םשכ ,דבעושמכ שרוי :רמא ברד ,בר לע אָניִלַּפ איה תילו .הבוג יִרָח ינבמ
 הל רַתַּפ ?ןישרוימ הבוג וניא ךכ ,םידבעושממ הבוג םידעב הולמ ןיאש
 רמא ןכ אל +אגילפ איה תיל לאומשכ וליפאו . עקרק ןהינפל חינהשב
 ףוג ןהינפל חינתשב :הל רתפ ? "ןידבעושממ הבוג וניא ינקיאד. :לאומש

 . וכ 1

 לש םילטלטמהו ולזנ אל םהש יפל ,םלשלמ םה םירוטפ ,םהיבא תתימ רחאל הלזגה תא ולכא
 הנממ שאיתנש רחאל הלזגה תא ולכא םא ונייהו ,בוח לעבל םידבעתשמ םניא םימותיה
 תוירחא וב שיש רבד היה םא .ולזנ םה ולאכ הז ירה ,שואי םדוק ולכא ולאש ,לזגנה

 ףא םלשל םיבייח , תוירחא םהב שיש םירבד םהש ,תועקרק םהיבא םהל חינה םא--םיסכנ
 -ןיסכומה תביתמ אל . תוטורפב םיעלס םיפילחמ ןיא--םיטרופ ןיא | . הולכא רבכש יפ לע

 וסיכמ אלו--ןיאבג לש םיכמ אלו . פכמה תועמ תא הכות לא םינתונש הביתה ןמ תוטורפ תחקל

 חקול םכומהש ,בוצק וניא פמה םא אקודו .ןה לזנ לש הלאה תועמהש יפל ,םיסמה הבוג לש
 םושמ וב ןיאו קוחכ סמה ירה ,לארשי אוה םכומהו םמל הבצק שי םא לבא ,הצור אוהש המכ
 םא--קושה ןמ וא .םכומה לש ויתועממו ותיב ךותמ תוטורפ תחקל רתומ--ותיב ךותמ .לזג
 . םכמה תביתמ ןניאש קושב תועמ ול שי

 תא ריזחיש דע םימשל ותבוח ידי אצי אל--ריזחהל בייח | . אתפסותהב ונינש--ינת
 קירצו ןיכי .וינבל תיברה תועמ תא חינהו הבושת השע אלו תמשכ--'וכו תמ .תיברח
 םירבד םהש--תילטו הרפ .ריזחהל םיבייח םינבה ןיאו ,הזמ הנהנ קידצהו ןיכי עשרה--שבל*

 -אייליזגל היינת לזא .ןלהל רומאה םעטה ינפמ ריזחהל םיבייח םה זא ,לכל םיארנו םיטייופמ
 --'וכו 'רבד היה םא,, .הלזנב (רדהתמ) האנתמו ךלוה אוה הנח :םירמוא תוירבהש ינפמ

 = ול שיש רבד והז--עקרק ןהינפל חינהשב .םשרפל הנשמה ירבד תא האיבמ ארמגה
 הלזגה םא--הליזגה וג .ריזחהל םיבייח ןיא-הלזגה תא םהינפל חינה םא לבא  ,תוירחא
 עקרקחש בשכ : עקרק הנוקה ןידכ שרוי ןיד--דבעושמכ שרוי . הריזחהל םיבייח זא תמויכ

 . םישרויה ןמ תיבננ הניא ךכ ,ונממ תיבגנ הפ לעב הולמ ןיאו הנוקהל רבעושמ השענ יונק
 םיסכנמ לבא ,םידבעושממ הבוג וניא הפ לעבש הולמש ,ךכ רמואו קיידמ ינא-'וכו ינקיאד
 :.שרויש יפל ,הבוג אוה םישרויה ןמ וליפאו ,הבונ אוה (חקולל םידבעושמ םניאש) םירוח ינב

 וב שיש רבד היה טאש ,תרמואה) הנשמה ןיאהו-בר לע אנילפ איה תילו . דבעושמכ וניא
 הל רתפ ?חקול תושרכ שרוי תושר בר לש ותעדל אלה ,בר לע תקלוח (םלשל םיבייח תוירחא
 .תועקרק םהיבא םהל חונהש ןפואב 'וכו "תוירחא וב שיש רבד, הנשמה תא רתופ בר--'ןכ]
 םיבויח םה ןכל  ,תמייק הלזגהו-הליזגה ףוג ןהינפל חינהשב .וייחב דוע לזגנהל ודבעתשנש
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 ןיאיצומ :רמא הייח יבר םשב רזעל 'ר , רחאל הָנָתִנּו תילט לוג - .הליזגה
 'ר .ינשה ןמ ףא ןיאיצומ :יאני 'ר םשב רמא ןנחוי 'ר : ינשמ אלו ןושארמ
 ףא ןיאיצומ :רמא הייח 'רד ,היתעדכ הייח 'ר ףא :רמא לָמַמ רב אב
 תיבב .ולש תא שקביו אציו ,ןהב שמתשי ןַמּואָה תיבב וילכ ופלחתנ -- 8

 אב ר"א .ולש תא שקביו אצי אלא ,ןהב שמתשי לא--התשמה תיבב וא ,לבא
 לטוגה לכש ,אָרוק רַב ןיִדָח ןוגְק אלא הלרתפ יִביִבָח הייח'ר הָוָהאְל :הָגח 8
 . תושרב חינמ -ולצא חינמה לכו ,תושרב לטונ-ולצאמ

 ןהמ דחא השע .ריזחהל ןיבייח-הבושת ושעו תרתחמב ואבש םיבנגה
 לע םלשמ :וה--ןהל ןתונו איצומ היה םאו .ולש תא ריזחהל בייח--הבושת
 ; םלשלמ ןירוטפ-םינטק ןיב םילודג ןיב ,וינב ליכאמו לווגה :יִנָת .ןלוכ ידי
 ילודג :רמוא .םוכמופ .םלשל ןיבייח םינטק ןיב םילודג ןיב--ןהינפל חינה
 --חנורחאב ןובשחוניבא השע םא ;ןיעדוי ונא ןיא :ורמא םא .ןירוטפםינטק ,ןיבייח
 ןהינפל חינהשב ,ךמצע עגה :לַממ רב אָּב 'ר ביִתִה | .םירוטפ  וליא | ירח
 ? הנורחאב וניבא השע ןובשח המ ןיעדוי ונא ןיא : רמול ןֶהְמ לכה אל ,עקרק

 ןהמ לכה .אל--תמסרופמ הליזג התיהש ,ךמצע עגה :אָנִמְמַה בר ביִתַה

 תושרמ הרבעהב התוא הנקש יפל ,ינשה אלו םלשל בייח אוה-ןושארמ ןיאיצומ . הריזחהל
 'ך ףא .הזמ וא הזמ תובנל לזננח לוכי ןכלו-ינשה ןמ ףא ןיאיצומ .ולש ותושרל ןלזגה
 שמתשי .םנקתל ול םנתנש-ןמואה תיבב .ןנחוי 'ר לש ותעדל םיכסמ--היתעדכ הייח
 תא שקביו הלאה םילכה .לעב אציש דע ,תעדמ ןמואה םנתנש יפל ,םהב שמתשהל ול רתומ-ןהב
 ,התשמה תיבב וא לבאה תיבב וילכ ול ופלחתנ םא-התשמה תיבב וא לבאה תיבב .ולש
 רהאמו .תעדמ אלש השענ הזה ףולחהש יפל ,ולש תא שקביו אוה אצי אלא ,םהב .שמתשי לא
 וניאו ינשה דימ ולש תא לטונ ילכה לעבש ,(הייח 'ר לש איה אתפמותה יכ) הייח 'ר רמאש
 אוה םאש :ןנחוי 'רכ רבוס הייח ''רש חכומ ירה גל ןתנ אוהש ןמואה דימ ותוא שורדל ךירצ

 היאר ןיא םשמ--"ןכו הל רתפ יביבח הייח 'ר הוה אל  .ינשה ןמ ףא הבונ אוה הצור

 ולצאש ,ןמואהש ןונכב הזה ןינעה תא שרפמ הייח 'רש יפל ,ןנחוי 'ר לש ותעדכ הייח 'רש
 לטונ ולצאמ לטונה לכש | . (םהימיב םסרופמ ןמוא םש) ארוק רב וטכ היה ,םילכה ופלחתנ

 ,ופילחהל וא ורכמל ול הוצש ,ילכה לעב לש ונוצרבו ותושרב ול ןתנ ןמואה--'וכו תושרב
 ופילחהל הצור וניאו וב רזוח אוה ילואש ,ינשה דימ ולש תא לוטי ילכה לעבש רשפא ןאכ ןכלו
 ןינעב םש לבא ;ילכה תא הנק אל ןיידע ירהש ,וריזחהל ינשה בייח ךכיפלו ,ורכמל וא
 ,הנתמ תרותב וא חקמ תרותב ןלזגה דימ וחנק אוהו לוזג ץפחהש ינשה ערי אל ירה ,הלזנה
 .ןלזגה דימ קר ולש תא שורדל ךירצ לזגנהש ,הדומ הייח 'ר ףא הז ןודינבש ןכתי ןכבו

 -ולש תא .םלכ--ריזחהל ןיבייח . הבנגב דחי ופתתשהש םיכנג לש הרובח-םיבנגה

 םלשמ אוה .םהל ןתונו הבננה תא איצומה היה אוה םא--'וכו היה םאו .הבנגב וקלח תא
 תא ולבק רבככ םהש יפ לע ףא ,םלוכ דעב םלשיש דע ותבוח ידי אצוו וניא--םלוכ יע
 םא .תטייק איהשכ  הלזגה תא--םהינפל חינה .אתפסותב--ינת .םדי תחת וניאו םקלח
 וא ,הזח ךסכ ול עיגמ היהו ןובשח הזיא ךמע השע וניבאש רשפא :ורטא םילודגה םא--ורמא
 תינהשב .הז לע השקה ,בישה--ביתה .םירושפ םילודגה ףא-,הנורחאב ךל ריזחה ילוא
 יכו , לזננהל .דבעתשנ םהיבא ייחב דוע רשא עקרק םהיבא םהל חינהשכ--'וכו עקרק ןהינפל

 םא וליפא :אנונמה בר השקה--'וכו אנונמה בר ביתה ?םיעדוי ונא ןיא :רמאל םה םינמאנ
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 +תֶשָש בר ביִתַה ?הנורחאב ןובשח וניבא השע המ ןיעדוי ונא ןיא :רמול
 ירתפית :אָנמ ר"א ? רַמיִמָל ךל תיא הָמ ןיד תיבב ןהל ןיִנָטָמִנ ,םינטק וליפא
 ןֶרֶה לע ךמע וניבא קסעד ןנא ןיעדוי - ,'וכו ץןיעדוי ונא ןיא. :ןה ּוטָעמְשְּב

 , .אָניִּדִמ קפָנ הָמ ןיעְרָי ןנ תיִלְו אָנְבָשּוח

 ,אָציִצְמ אָבְּב
 .ישימח קרפ

 . תיִּבְרַת הזיו ָךשָנ וחי
 .השמחב עלס הולמה :ךשנ והזיא ?תיברת והז יאו ךשנ והז יא .הָנָשִמ

 .הברמה :תיברת והז יאו .ךשונ אוהש ינפמ-שלשב םיטח םִיַתאָסְו ןיִרָניד
 ודמע ,רעשה ןכו ,רוכה בהז רנידמ םיטיח ּוטָמיַה חקל ?דציכ .תוריפב
 .ןיי ןהב ינא חקולו ןרכומ ינאש ,יטח יל ןח :ול רמא ,רניד 'לב םיטח
 ,ןיי ןהב .ילצא ךל ירהו ,רניד םישלשב ילע תויושע ךיטיח ירה :ול רמא
 ונממ רוכשי אלו םנח וריצחב רודי אל ,וריבח תא הולמה .ול ןיא ןייו
 .תיבר אוהש ינפמ , תוחפב

 תיבר :ןנחוי 'ר יִמּוק יִעָּב .ןיִדְב אצויש ,תיבר והז :יאנ ר'א .אָרְמְ
 לארשי ץרא ילודגל ןיחינמ ונא ןיא ,וזמ םא :ול רמא ?ןיניידב אציש ּוהמ

 םא ונייהו ,םיעדוי םניאש רמאל םינמאנ םניא ןכ םגש שי ירה עקרק םהיבא םהל חינה אל

 הישוק דוע--תשש בר ביתה .םדיב תאצמנ איהש היה עודיבו תמסרופמ התיה הלזנה
 .םא ,םה םירוטפ ,םיעדוי םניאש ,םינעוט םילודגה םאש ,ךירבדל--'וכו םינטק וליפא . תרחא

 -רמימל ךל תיא המ ?ןיד תיב םהל ןעוט םא ,ונייחו םירוטפ תויהל םילוכי םינטקה וליפא ןכ
 :הישוקה תא ץרתמ אנמ 'ר)--'וכו אנמ 'ר רמא ? םיבייח םינטקהש רַמאל ךל שי םעט המ
 ונא םיעדוי :ךכ רתפת "םיעדוי ונא ןיא ורמא םא, םירבדה תא ("תמטרופמ הלזנה התיח םא.
 -.אצי המ םיערוי ונא ןיאו (ןידב ךמע דמעו) הזה ןובשחה תודוא לע ךמע קסע וניבאל היהש
 .(םולכ ךל עינמ ןיאש רשפאו) ןידה תיב ונפלט

 רכש הברמה--תוריפב הברמה .ול ןתנ אלש המ ונממ חקול אוהש-ךשונ אוהש ינפמ
 םיטחה ריחמ היה ךכו-רעשה ןכו .ףסכ ירניד היכ-בהז רניד .(רכממו חקמ ךרד) תוריפב ומצעל

 רופא--ןל ןיא ןח . ןירניד םישלש ןריחמ היהו ורקיתנ--"וכו םיטח ודמע . קושבש רעשב

 .ירהש ,ךכ רחא ןיי ול תתל ומע הנתמ אוה םיטחה ימד לש בוחה דעבש יפל ,תיברת םושמ
 . לע ףא ,םיטח ול ןתונ אוה םא םלוא) .ובוח דעב תיברת הנוקה לבקי אלה זאו רקייתהל לכוי ןייח
 .ןתיש תנמ לע וישכעמ תועמ תתל רתומ ןידה יפ לעש יפל , תיברת םושמ הזב ןיא ,ורקייתנש יפ
 .לעבש ןמז לכ-תוחפב ונממ רוכשי אלו .(וישכע לש רעשה יפ לע ןמז רחאל האובת ול
 | .  תועמ ול בייח תיבה

 "ומע קספו תוריפ ול הולהש ןיב ,תועמ ול הולהש ןיב--ןיניידב אצויש תיבר והז
 תיברה תא ריזחהל הולמהמתא ןיד תיב םיפוכ ,תיברה תא ול ןתנ הולהו ,ךכו ךכ ול תוברהל |

 .בישא ינאו םילאוש םתא וזמ םא-'וכו וזמ םא .ינפל-ימוק . ארומאה לאש -יעב .הולהל
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 היה םאש .,ןנחוי יבר הדומ :וריבחל קקוז רֶמש ןיאש ,ןנחוי 'ר יִדּומ .םולכ
 תיבירב הולהש לארשי :יִנָמ ?תיברת והז יא -- .היִל ןיִּבְנַמִּד םייק רטשה
 ! ריאמ יבר ירבד ,תיבירה תא אלו ןרקה תא אל הבוג וניא ,לארשיל
 אל ָךֶפְסַּב תֶא. :ביִתָּכ .תיבירה תא אלו ןרקה תא הבוג : םירמוא םימכחו
 תיבירו ףסכב ךשנ אלא יל ןיא--י'ִדֶלְכְא ןֶּתְת אל תיִּבְרַמְבּו שנ ול ןּפַת
 ותאָמ חְקִּת לא. : רמול דומלת ?ןינִמ ףסכב תיבירו לכואב ךשנ גלָבאְּב
 ףא ,ףסכ-ךשנ המ ,ךשנל תיברתו תיברתל ךשנ שיקֶה--י'תיִּברִתְו ךָשְנ
 .'וכו "םיטח ונממ חקל. - .לכוא--ךשנ ףא ,לכוא -תיברת המ :ףסכ--תיברת
 רתוי :אָנובְזְל ינ-ןַּכִמ תוחפ !םלועל הָפָי אוהש רעשה :אָנהָּכ רב אב ר'א
 בר ?הנק המב .'וכו "ןרכומ ינאש ייטיח יל ןה ול רמא, -- .הָנּבַזִמְל יו-ןכימ
 ."ןריבח תא הולמה, - .וריבחל דימעהל בייח :רַמיִמ רַבָס בקעי רב ןמחנ
 יל בה :היל רמא .היִתיִב וג היִנרֶשַא .ןיִרנִר היִרְבַחְל לֶאְשַא שנ רב דח
 .אָניִמ רב אב 'ר יִמוק אָדְבּוע אָתַא .יִרְנָד יל בה :היל רמא .יתיב רֶנַא
 ןהש ,םירבד שי : יִנָּמ -- ?יִרָשיִמ .יִמָח .הָוָהַד הָמ חיל םיקו :היל רמא

 .וכ סש סקפ .₪ ,סכ סרקיו1

 המל :רמולכ) הז רבדב תונעל םולכ לארשי ץרא ילודנל םוחינמ ונא ןיא ,סכתלאש לע םכל
 רטשש ,הדומ ןנחוי 'ר-ןנחוי יר ידומ .(6ןיד תיבב האצוי איחש יאדו ? רבדב םיקפוסמ םתא

 ןיאש ,ןרקה תא םלשל הולה תא חירכהל ףקות וב ןיאו רטש חכ ול ןיא תיבר וב בותכש
 רטשה היח םאש ןנחוי יר הדומ .(רטשה תא עורקל ךירצ ןכלע הפ לעב הולמכ אלא וז
 תיב ינפל אבו םייק אוהו רטשה תא וערק אל םאש ,ןנחוי 'ר הדומ ןכ יפ לע ףאו-'וכו םייק
 אל תיברמבו ךשנב ןתת אל ךפסכ תא .אתפפותב-ינת .ןרקה תא ול םיבגמ זא ,ןיד
 תאולה לע-ינשהו ,ףסכ תאולה לע רמאנ םחמ ןושארהש , ןיואל ינש ןאכ ירה--ךלכא ןתת
 לש ואלה לעו ףסכ תאולחב קר ךשנ לש ואלה לע רבוע אוחש ,עדוי ינא הזמ--יל ןיא . תוריפ
 ךשנ לש ואלה לע רבוע אוחש ערוי-ינא ןינמ--'וכו לכואב ךשנ | .לכוא תאולהב קר תיברמ
 ירה--תיברתו ךשנ ותאמ חקת לא ?ףסכ תאולהב תיברמ לש ואלה לעו לכוא תאולהב

 הושה-שיקה .ןיואלינש רבוע אוה דחא לכ לעש ,ךל רמול ,דחי םהינש תא הושמ בותכהש =
 המו ,ףסכב תיברמ לש ואלה ףא ףסכב ךשנ לש ואלה המ--'וכו ףפכ ךשנ המ '.בותכה
 ךכ-- ירעשה ןכו םיטח ונממ חקלע .לכואב ךשנ לש ואלה ףא לכואב תיברמ לש ואלה
 ינוניבה רעשה אוה הנשמה הרמאש הזה רעשה--םלועל הפי אוהש ךעשה .הנשמב בותכ

 יוא--אנ\בזל יוז . בהז רניד רעב רוכמ תוחפ--ןכמ תוחפ .רכומל םג חקולל םג ,םלועל הפיה |
 -'וכו "ןרכומ ינאש יטיח יל ןת, .(לוזב אוהש) רכומל יוא- הנבזמל יוו .(רקויב אוהש) הנוקל
 -חנק המב .ןיי ונממ תחקל ול רתומ זא ,ןיי ול היה ולאש עמשמ ,יול ןיא ןייו, ןלהל רמאנו
 הצר--רמימ רבס ?ףסכ םוש התע ונממ לבקמ ונניא רכומה אלה ,ןייה תא הז הנק המב
 דימעהל בייח ,ול עוגמש ,ובוח ימד דעב ורבחל רבד רכומה-ורבחל דימעהל בייח .רמאל

 ןכ םאו ,תועמ ונממ לבק ולאכ המודש ,םימשה ןמ ונממ םיערפנ וב רזח םאו ,רכממה תא ול
 םדא--שנ רכ דח .רקייתנ ותושרב--רקייתנ םאו חקולה לש ותושרב ןייה היה ולאכ ירח
 .ותיבב רודל הולמהל הולה ןתנ-היתיב וג הינורשא .ורבחל הולה--חירבחל לאשא .דחא
 רכש) יתיב רכש יל ןת :הז וריידל תיבה לעב רמא ךכ רחא--יתיב רנא יל בה היל רמא
 השעמה אב--'וכו ימוק אדבוע אתא  .ךל יתיולהש ירניד תא יל ןת-יירניד יל בה .(הרוד
 אב 'ר) ול רמא-ירשימ ימח הוחד המ היל םיקו היל רמא | .אנימ רב אב 'ר ינפל הזה

 12 ב"ה
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 וריבח לש ותָוְלִמו תוחפב וריבח תורטש םדא חקול ?דציכ .ןירתומו ,תיביר
 ןירופאו ,תיביר ןניאש ,םירבד שיו .תיביר םושמ ששוח וניאו תוחפב
 יל ןיא :ול רמא .דחא עלפ יל ןח :ול רמא ?דציכ .תיבר תַמָרַעַה םושמ
 הז ןיא -עבראו םירשעב ונממ חקלו רזחו .ךל לוט ,ןיטיח דחא רוכ אלא
 . תיביר תַמָרָעַה םושמ רופא לבא--תיביר

0 
 .יעיבר קרפ

 ? תושָפָנ יִניִדָל תונומְמ יִנּד ןיִּב המ

 ,הריקחבו השירדב תושפנ יניד .דחאו  תונוממ יניד .דחא :הָנָשִמ
 יניד * תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב המ .י'םֶכַל הָיְהְי דָחֶא שפָשִמ. :רמאנש
 .ןיב ןיחתופ -תונוממ יניד :השלשו םירשעב--תושפנ ינידו השלשב תונוממ

 .הבוחב ןיחתופ ןיאו ,תוכזב ןיחתופ--תושפנ ינידו :הבוחל ןיב תוכזל
 = התא דאיה. :ורמא לארשי ןוממ לע םוחל ליבשב :ןנחוי ר'א .אָרַמְ

 רבע היה ::יסוי 'ר ומוק העב אב .רב הייח 'ר + הזל בייח .הוש ערוי
 לארשי ןוממ לע םוחל ליבשב :רמא ןנחוי 'רד ,ןנחוי 'רכ + ל"א זאָדְבּוע
 הנינח 'ר םשב אגניח רב אריעז '?הזל בייח הזש עדוי התא ךאיה, :ורמא

 .ככ ,דכ סרקיו1

 רודלג ןכ תושעל רתומ (ךיניעב) ויניעב בוטש המש ,ןוכנ לא (ךל) ול עודי חיה םאה : (הולמהל
 = . תיברכ ןיארנ ;הש--תיבר ןהש .אתיירבב ונינש--ינת .(האולהה רכשב ךרבח לש ורצחב
 ןמז טדוק ,ותולמו ורבח תורטש תונקל םדאל רתומ-'וכו םדא חקול .הלחתכל-ןירתומו
 לבקל ומוע--תויבר תמרעה . תיברכ םיארנ םניאש-תיבר ןניאש .םכרעמ תוחפב ,ןוערפה

 ןיא ףסכש ול רמוא הולמה-'וכו רוכ אלא יל ןיא .עלס ינולה-דחא עלס יל ןת  .תיבד
 זקלו רעהו .ךל ונחק-ךל לוט .(םיעלפ השמחו םירשע קושב וריחמש) םיטח רוכ אלא ,ול
 השמחו םירשע ריחמב ול ןנתנש ,ןמצע ןיטחה ןתוא תא ונממ הנקו הולמה רזחו-'וכו ונממ

 תא רוכמיש דע ןיתמהל לוכי אלו תועמל ךירצ היח הולה יכ) העבראו םירשע דעב ,םיעלט
 . עלפ ותאולהב רכתשמ הולמהש אצמנו (םיעלס ח"כ ריחמב קושב םיטחה

 --'וכו דחא טפשמ רמאנש .םידעה תא שורדלו רוקחל ךירצ--הריקחו השירדב
 .םינייד השלשב םינד תונוממ יניד-השלשב .'תרקחו תשרדו, :רמאנ תושפנ ינידבו
 .םהלש ןתמהו אשמה תא ןיד תיב םיליחתמ-]ןיחתופ

 יניד םינועט הרותה ןמש יפ לע ףא-'וכו ורמא לארשי ןוממ לע םוחל ליבשב
 .תלד לוענל אלש ידכ ,הריקחו השירדב ךרוצ ןיאש םימכחה ורמא הנה ,הריקחו השירד תונוממ
 דעה נפל עיצהל תאז לכב וניקתה לארשי ןוממ לע םימכחה ופחש ינפמש אלא ,ןיוולה ינפב
 ןירבע ךיה + יסוי 'ר ינפל לאש-יסוי 'ר ימוק העב .'וכו עדוי התא ךאיה :הלאשה תא
 = ='וכו ןנחוי 'רכ . 6 תונוממ ינידב הריקחו השירדב ךרוצ שיח) ? השעמה תא םישוע ךיא-ארב\ע

 = וסחש ינפמ אלא ('וכו עדוי התא ךיהי תאזה הלאשה תא ןליפא ורמא אל ןנחוי 'ר לש ותערלש
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 קדצ. :רמָּצ דחו ,י"כטיה ְלאְָו ֶרקִחְו שרר, :רמָא ד ,הדוהי 'רז
 ,הָרְקָח-ותמַאל אצויש ןידה האור תא םא ?דציכ אָה .?"ףּדְרִת קָדָצ |

 דַכָו ,רקֶמ הָוה-העַכְמ ןיִדָמַש .יִמָמ הנה דַּכ אגח בר .וחקךצ-ואל םאו
 רשפיא :ןירמוא ? תוכזל ןיחתופ דציכ . ןּוכְמ הֶוה-ןיִכָחְו ןיִכָה יִמָח הנה
 דמלל ול שי םידעה ןמ דחא רמא :יִנָּפ ןיִא :יפוי ר'א ?שפנה תא גרה הוש
 בָח ָתאָצְמנ אל-ןכ ָּתַא רמוא םא ,עּויס ןאכ שיו ,עָיְסְו וריבח אבו ,תוכז
 ,ץרשה תא ןודל עדוי וניאש לכ : ןנחוי ר'א -- .?ןֶרְקָשָל םידע שיו -- ? םיניידל
 ר"א ?ץרשה ןינד דציכ .תוכזב חותפל לוכי ןיא ,םימעפ 'ק ואמטלו ורהטל
 תויהל ןיד .וניא-תיִמָמ ןיאש רבכע , רוחט-תיִמָּמְש שחנה םא המ :יאנ
 תויהל . ןיד .וניא תיממש שחנ ,אמט -תיממ ןיאש רבכע :ףוליח וא ?רוחט
 :רמא יִנָמ חַּכְשִא ? רוחמ אוח ירהו תיממ ברקע ירה :םחניפ 'ר ביִתַה ? אמט
 רחטמ היחו ,ריאמ 'רל היה קיתוו דימלת : יבר רמא . ברקע אוה שחנ אוה
 ערי הָוה אָל אָדיִמְלַת אוהה :ןירמא .םימעפ האמ ואמטמו ץרשה תא

 .כ ו סע .וט גו סירכד1

 . ןיוולה ינפב תלד לוענל אלש ידכ ,ךרוצ ןיא הריקחו חשירדב לבא ,לארשי ןוטמ לע םימכחה
 דחו .'וכו תשרדו :בותכש יפל ,הריקחו השירדב ךרוצ שיש ,רמוא דחא-רמא דח
 עמשמ ,"ףודרת קדצ קדצ, :בבותכש פל ,הריקחו השירדב ךרוצ ןיאש ,רמוא דחאו--רמא

 תא הז םירתופ הלאה םיבותכה ינש אלה ? הז הככיא-דציכ אה .ךכ לכ רוקחל ךירצ ןיאש
 םאו תואמר וזיא הז ןידב שיש ךל הארנ םא--ותמאל אצויש ןידה האור תא םא !הז

 -והקדצ .המורמ ןידהש ךל חארנ ןיא םא-ואל םאו .והרקח זא ,ותמאל אצי ,בטיה והרקחת

 היהשכ--הנווכמ ןירהש ימח הוה דכ .קדצה יפל אלא ,הריקחו השירד ילב ןידה תא קוספ
 ורבדנ אמש ,םתוא .רקוח היה-רקח הוה .ורבח ירבדל וירבד תא ןווכמ םידעה דחאש האור

 רמוא הזו ךכ רמוא הוש האור היהשכו--ןיכהו ןיכה ימח חוח דכו .רקש תודע דיעהל - דחי
 היה אלו השורדה תודעה תא םכותמ איצוהלו םהירבד תא ןווכל ץמאתמ היה-ןוכמ הוה .ךב
 ? ןכתיה-רשפא .םידעהל--ןירמוא .תושפנ ינידב--תוכזל םיחתופ דציכ . םתוא רוקחל הברמ
 וילע דמלל יל שי .תאזה הלאשה תא םידעה ינפל םיעיצמ םיניידהש ,אוה ןכ םא-יניכ ןיא
 .תוכז דמלל ןכ םג ורזעו-ועייםו . ןודינה לע תוכז דמלל דעל רתומ יסוי 'ר לש ותעדלו-תוכז

 םא .תוכז וילע םידמלמ םידע ינשש רחאמ ,תוכזל עויפ ןאכ אצמנ ירהו-עויס ןאכ שיו

 בח תאצמנ אל .('? שפנה תא גרה הזש רשפא,) םירעהל ןכ רמוא התא םא-]ןכ תא רמוא

 תמחמש ןכתי ירהש ,ןידה לוקלק תבוח ידיל םיניידה .תא הז ידי לע איבמ ךניאה-םיניידל

 תוכזב ךופהל םיצמאתמ םהו םידעה םהב ורזח ,םידעהל םיניידָה םירבדמש ,הלאה םירבדה
 םירקשמ אמש םיששוח ונא ןיא :רמולכ ?רקשל םידע שי יכו-ןרקשל םידע שיו .םשאנה
 לע םידיעמ ויה אל שפנה תא הז גרה תמאב םאש ,םשאנה תוכזב םיכפהמ םהש הוב םידעה
 ואמטלו  רוזחלו ורהטלו ולופלפ ךותמ-ץרשה תא ןורל .םינוידח לע בוח ןאכ ןיא ןכלו ,רקש

 חכ וב ןיאש יפל ,ןירדהנסב ותוא םיבישומ ןיאו- תוכזב חותפל לוכי ןיא  .םימעפ האמ דע -
 ,תמשכ-רוהט .םלועב האמוט הברמו המהבו םדא-תיממש שחנה .םשאנה תוכזב ךופהל
 " םיאמטמה םיצרשה תנומשמ אוהש--רבכע . םתומב םיאמטה םיצרשה תנומש ללכב וניאש יפל

 חכשא .השקה ,בישה-ביתה .שחנה תא אמטל רמוחו לקמ ןודנש-םולח וא .םתומב
 ותוא ירהש ,ברקעה ןמ תושקהל ןיא ןכלו ,שחנ אוה ברקעש ,רמואה אנת אצמנ-'וכו ינת
 הוה אל אדימלת אוחה .ןיוצמ ,קחבומ .קיתו = .רבכעמ  רמוחו לקב אמטל םילוכי ונא ופוג
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 . הָוְה יניסד אְרּוטְמ עוטק אדימלת אוהה : יאָמַּד רב בקעי ר"א .הָיִרומ
 ןיב תוכול ןיב דחא יפ לע ןיִשמ תונוממ יניד .אָתיִנְתַמ .ב הָכָלַה

 . הבוחל םינש יפ לעו תוכזל דחא יפ לע ןיטמ תושפנ ינידו ,הבוחל
 .הדימע לגרל התיה אל ,הָכּותָח הרותה הנתינ וליא :יאני ר'א .אָרְמְּ

 יניעידוה ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא ."השמ לא 'ה רבדיו, ?םעט המ
 ,ּוכָ --ןיכזמח ובר  ,י"תוטהְל םיִּבַר יִרָחַא, :ול רמא .הכלהה איה איה

.%- 
. 

 םינפ ט"מו אמט םינפ מ"מ תשרדנ הרותה אהתש ידכ ,ּובִיַח--ןיבייחמה ובר
 ףּורצ ףָסַּפ תורהֶט תורָמָאְ" 'ה תורמא, :רמוא אוה ןכו ."ול'ִגְדָו ןינמ ,רוחט

 ."ָףּובָהֶא םירשימ. : רמואו ,יםיִתְעְכַש קה ץֶרֶאְל לילעב
 :-תושפנ ינידו ,הבוחל ןיב תוכזל ןיב ןיריזחמ-תונוממ יניד .ג הָכְלַה

 . הבוחל ןיריזחמ ןיאו תוכזל ןיריזחמ
 ?והוריזחיש ינאו עמוש , הבוח ול ואצמו יִאְּבִ ד"במ אציש ירה .אָרְמְ

 ול ואצמו ,בייח ןיד תיבמ אציש ירה .+'גרַהַמ לֶא קיּדצו. :רמול דומלת
 םא לוכי .י"גרהת לא יקנו, : רמול דומלת ? והוריזחי .אלש ינא עמוש ,תוכז

 יל רמא קחצי ר'א .י'עָשְר קידְצַא אל יִּכ. :ל"ת ?ינידב קּדָצִ--ךנידב קדצ *
 . ותוא ןיריזחמ-תועטב הנ וליפא אלא .אָיְש אל :יפוי 'ר

 .סש6 .סשל 1 ,גכ תוממ4 .ד ,6 סיריטס ריש3 .1 ,כי סילסתב .כ- ,גכ תו

- 
 רע. ער. /א"/7-/-/7-ע7א--/7%-/70%-/7%//ע

 ג: לבה לש לופלפב אלא רדגתמ היה אלו הכלהכ תורוהק םולכ עדי אל אוהה דימלתה--הירומ עדי
 הרותה תא עדי אלש ,יניס רהמ לדבומו עוטק היה אוהה דימלתה--הוה יניסד ארוטמ עוטק
 .יניפ רהב הנתינש

 תא םיבייחמ ןיא--זובוחל םינש יפ לעו .רחא ןייד לש בור יפ לע--דחא יפ לע

 .תועד יתשב םיכזמה לע םיבורמ ויהי םיבייחמהש דע םשאנה
 היה אל--הדימע לגרל התיה אל .ןאכלו ןאכל היטנ ילב עובק הכלה קפפ--הכותח

 והמ-םעט המ .ןאכלו ןאכל םינפ המכב תשרדנ תויהל הכירצ הרותהש יפל  ,םלועל םויק
 םייולתה םינידה לכ תא השמל רמא 'הש--חשמ לא 'ה רבדיו ?הרותה ןמ רבדה לש ומעט
 .קפס הב היהי אלש--הכלהה איה ךאיה .ןאכלו ןאכל תוטונה תושרדה תאו השרפ לכב
 ט"מב תשרדנ תויהל הכירצ איהש ינפמ ,הרותב ןיא הקוספ הכלה-תוטהל םיבר ירחא ול רמא

 ילע ולגדו,) יולגדו, תויתואבש רפסמכ-ולגדו ןינמ . תועד בור יפ לע תקספנ הכלהה אלא ,םינפ
 רקיע-ךובהא םירשימ .עבש םימעפ עבש-םיתעבש קקוזמ .(ר ,ב םירישה ריש ,"הבהא
 ןאכלו ןאכל תוטוגה תונושה תועדה תא ררבל :ונייה ,םירשימ הב תושעל אוה הרותה תבהא
 .תועד בור פ"ע תקלחמה תא ךכ רחא רשיילו

 .וב ועטש םיניידה וחכונש רחאל ,ןידה קספ תא םירתופ-ןיריזחמ
  +גורהת לא ,יקנ וניא תמאבש יפ לע ףא ,ןירב קדטצנש םדא-גרהת לא קידצו

 יניד אהו ,וריזחהל יאשר התא יאו יאכז ךניד תיבמ אציש יפ לע ףא-עשר קידצא אל יכ

 הבוחל וליפאו הבוחל ןיב תוכזל ןיב קולח ןיאש שי םימעפל-איינש אל . םימשל רופמ
 ךותמ ותוא וכזש אלא ,יאכז ןיד תיבמ אצי םא-תועטב הכרזנ םא וליפא .ותוא םיריזהמ
 . ההבוחל וניד םירטוגו ותוא םיריזחמ זא ,הרותב שרופטה רבדב ועטש ,הרומג תועט



 .תיִלְבַּכַה אָרְמְנַה





1 
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 ,- ,תיִלְבְּבַה אְרְמה
 . יקל לבבבש םימכחה םעטמ םג עבקנ אישנח הדוחי יבר לש תוינשמה ץבוק

 ,הרופמה תרות לש ןינבה השעמ רתיל דסומ דוסילו טפשמהו תדח ינינעב[ תלקשמלו
 םהירבחכ .אישנה לש וידימלת םמצעב ויה הלאה םימכחה ןיבש םיניוצמהש יפל
 הרתי הדיקשב תרפ רהנ לעש תוצראבש םימכחה םג ורכמתה ןכ לארשי ץראב
 קוחה לש המלשהה תדובע רתיל ךכ ומכו הנשמה לש התמלשהו הרואב , הדומלל
 תורעבה הארמל הלאה םימכחה ושחש ,קומעה רעצה .ןמזה יכרצ יפל לכה ,יתדה
 תא תוכזל םתולדתשהו ,לבב ידוחי ברקב הררשש ,הפ לעבש הרותה ינינעב הלודגה
 יתב תעדב היולת היהת לבל ,תדח יקוח ינינעב חלודג רתוי תויממוקב םתדלומ ץרא
 . תאש רתיב וז םתדיקש תא ומיצעהו וריבגה , לארשי ץראבש שרדמה

 דמע השארב רשא ,אעדרהנב תחא הבישי קר לבבב האצמנ הנשמה תמיתח ןמזב
 תא ורישכה םיינידמה םיאנתה םלוא ., םימסרופמה םימכחה ןמ היה אלש ,אליש בר
 בר .הל םינוגחח םישנאה תא םג האצמ רשוכה תעשו םיננער חור ייח לש םתחרפה
 ךירצה ותכאלמ רמגו ולולכש רשא ,רדחנה ןינבה לש דוסיה ינבא תא וחינה לאומשו
 תילבבח ארמגה םשב ונידיב רמתשנשו הנש תואמ שלשל בורק לש ךשמב תינחור הדובע
 . (ילבב דומלת)

 חנשמה רדסמ לש ודימלת תובר םינש ךשמב היחש ,(אָכיִרִא אָכא בר
 ליגרה ןינמל 919 תנשב דסי , חנשמב םילודג רתויח םיאיקבה דחא רותב ןייטצהשו
 דע הלודג זא התיה הפ לעבש הרותב תורעבחש םוקמב , ארוס ריעב השדח הבישי
 תרותב לודג היהש ,"'יאָניִחְרִי, םשב ארקנה ,לאומש חנמתנ ןכל םדוק דוע .דאמ
 הבישיה שארל ,הנשמה תעד עוצקמב לודג היהש הדמב הב ,הנוכתבו הסדנהב ,האופרה
 ץרא יארומא םגש דע ,תאוכ המר חלעמ ידיל ועיגח הלאה תובישיה יתש .אעדרהנ ריעבש
 עיגה ,הילע ודקשש ,םידימלתה רפסמש ,בר תבישי לע חילע ורמא .ןכרע תא וריכה לארשי
 "טעמ שדקמל םחל יהאו , לאקזחי ירבד תא שרפמ חיח תדפ ןב רועילא יבר .םיתאמו ףלאל
 .(א ,טכ הלגמ) "לבבבש ונבר תיב הז, : רמאל ,תאזה הבישיח לע (זט ,אי לאקזחי)

 איצוחל (בכ ,זכ הימרי) "ויהי המשו ואבוי הלבב , והימרי ירבד ךמס לע זעונ אתידבמופב
 . (א ,יק תובותכ) "השעב רבוע לבבל לארשי ץראמ הלועה לכ, :תאזח הרמאה תא ויפמ

 לבגומ גוחב דומלב קר המצמטצנ אל תובישיה ישאר לש הארוהה תלועפ
 ינש .ולכ םעה לכ ברקב הרות ץיברהל רשי ןפואב הנווכמ התיח אלא , םידימלת לש
 , רובצב דומלת לש תואצרהל םישדקומ ויה (הפכ יחרי) לולאבו רדאב ,הנשב םישדח
 ,םילודגה םינחה םדוקש עובשב ,הו דבלמ .תומוקמה לכמ הרות ישפות ורהנ ןהילא רשא
 תוכלה ינינעב הרות לש תואשמ םעה לש תובחר רתויה תורדשה ינפל םיאשונ םימכחה ויה
 ידיל איבהש ,הכלה ירבדב יבמופ ןתמו אשמל וכפהנ הלכה יחריבש תואצרהה . םינחה
 םיבשיימ ,םתועמשמו םטושפ יפל הנשמה ירבד תא םיראבמ ויה זא . תואצות יבר םיחוכו
 לש םירמאמו תוטלחה םימייקמו םילבקמ ,תותיירבה תחא ןיבו הנשמה ןיבש תוריתסה תא
 הרות יריבא לש םהירבד ךמס לע , םתוא םיחוד וא (אָרְמיִמ ,אָּתַעַמְש םיארומא
 םיקוחרה םינינע ,  םיגשומבש ןוימדה ךמס לע ,םיושמ ויחש םימעפ הז םע ,םינומדק
 םינתונו םיאשונ ויה שממ ןהב שיש תודבוע םע דחיו קוחירה תילכת הומ חז
 תויוצמ ןניאש וא דאמ תוקוחר םיתעל אלא תויוצמ ןניאש , בלמ תויודב תודבועב םג



 תילצבה ארמנה) , ז

 אשמה ירבד |. תיטפשמהו תיגשומה ןתועמשמ יפל ןתוא םיניחבמ ויהו | ,רקיע לכ
 ,חוכוה תואת תא קפסל ואבש קר אל ,האילפמ תופירחב םיניוצמה ,הלאה ןתמחו
 ,יח חככ הרוסמה חור םג לעופב הלגתמ םהבש אלא ,םילבבהל תדחוימ התיהש
 תוירוה תועיבקבו הרותב תושדח תוריקחב ודיקפת אצומו שקבמו המלשהל ףאושה
 תונווכמה ,תוימצע תולועפ ונינפל םיללוגמ םה הנשמהל םירואב תרוצבו , תושדח

 ,תדה יקוח לש םלולכשו הפ לעבש הרותה רמוח לש תוחתפתהה השעמ תא ךישמהל |
 ונאש ,וו הריציל דחי םיפרטצמ םה םתוללכבו ,ויתועיבתו ןמזה יכרצ יפל לכה

 (! "ארמג,, הל םיארוק
 ושרדמ תיב לע עיבטה הבישי שאר לכו וזב וז תויולת ויה אל תובישיה םלוא

 ויה הז שרדמ תיבבש תוטלחהה יקספו ןתמהו אשמה .  תדחוימח ותוישיא םתוח תא
 תורמגה רפסמ אופא ןכבו .רחא שרדמ תיבבש םתואמ םילדבנו םינוש אופא
 . ,הארוההו תועדה תורח תמחמ ירהש ,הומ רתוי דוע ילואו תובישיה רפסמכ היח

 המכסה ללכל דחא שרדמ תיבבש םיארומאה וליפא ואב דימת אל ,שרדמה יתבב הררשש
 ךרוצה ןמוה ךשמב ררועתה ,ירמגל לטבת אל תודחאהש ידכ ,ךכיפלו . תחא
 רתויב בושחה לכ תא רדסלו סנכל ,הבורמה הארוהה רמוח ךותמ רחבמ תושעל
 ,םלוע קחל ותוא תושעלו

 ,ארוסב הבישיה שאר ,(959--497) ישא בר רכמתה הוה לעפמה תדובעל |
 לכב . הנשמה ןעמל אישנה הדוהי יבר לעפש המ תילבבחה ארמגה ןעמל לעפ אוה
 תכסמ םיפסאנה םימכחה להק דוסב התצרוה (לולאבו.רדאב) הלכה יחריבש הפסא
 יצח ךשמב הרדסנש לככ ,הילא תסחיתמה ארמגה םע דחיב הנשמה לש תחא
 הנכת תא ועבק הילע ןתמחו אשמה רחאלו ,םידימלתה לש לבגומה גוחב הנשה
 בורק ןמזבו תותכסמ יתש הנש לכב ורמגנ ךכ .קוחל התוא ולבקו ומיקו התרוצו
 הבישיה שאר רותב ותרשמ גהנ ישא בר םלוא . דומלתה לכ רמגנ הנש םישלשל
 ארמנה תא שדחמ רקבלו ןוחבלו בושל ודיב תלכיה התיח אופא ןכבו ,הנש םיששב
 הרודהמב ותוא איצוהל דומלתה לש ןושארה רדסמה חילצה תמאבו .ודי לע הרדסנשי
 .(א ,זנק ארתב אבב) השדח

 אלא , ישא בר עבקש רדפל רבד לכב ףופכ היה אל אבה םיארומאה רוד םפא
 אבב) דומלתב . תופסוהו םייונש :וזיא דוע וכות לא םינכהל .ומצעל השרה
 (נ"הפסל 499 תנשב תמ) אניִבְר היה ןורחאה ארומאהש ,רמאנ (א ,ופ אעיצמ
 רותב (550 תנשב תמ) יסוי בר םשב ארקנ (ןואג ארירש בר תרגא) רחא םוקמבו
 ,הלאה םיארומאה ינש ידי לע דומלתה תמיתח התשענ הז יפל . ןורחאה ארומאה
 תויהל היה רשפא הזו ,םיִאָרובָפַה רוד לע םג הנורחאב רכזנה הנמנ רבכ םהמ רשא
 לשמ תופסוה םג דומלתב םיאצומ ונא ןכ יפ לע ףאו . (499) אניבר תומ תנשב קר
 .וריכה וללה םימכחה םג םא ,(הרבסה ילעב) םיארובסה םה אלה ,םירחואמ םימכח

 תא ןיחבהל השק אל ןיבמל .הרותה תלעמב םהילע ולע םיארומאה יכ ,בל ץפחב
 יכ ריכהלו םיארומאה ירבדמ ןתרוצו ןנושלב תולדבנה םיארובסה לש םהיתופסוה
 .דומלתה תמיתח רחאל ושענש ,םיאולמ ןה הלא

  ילב הז דצב הז םירודס םהשכ אל םיארומאה ירמאמ םיאבומ ילבבה דומלתב
 םע דחיב אלא , ימלשוריח דומלתב תאז םיאצומ ונאש ומכ ,םהיניב רכינ רשק
 ןויגהה-תודמ ףורצב םיחוכוה תעשב ושענש ,ןָוְְמַה תולבגהו תוישוקה ,תורעהה
 אשמה ךלהממ הריהב הנומת וניניעל הלגתמש דע ,הז ךרוצל ןהב ושמתשהש

 לש (םדומלת) םשורפ :איה "ארמג, םשה לש ותועמשמ :"דמל,, איה "רמג , הלמה לש התארוה (1
 .הנשמהל םיארומאה

0 : 



 זח תילבבח ארמנה -

 תימראה התצקו השדחה תירבעה התצק איה דומלתה ןושל . הארוהה ךרדו ןתמהז
 ןושלב ורמאנ ,םינומדקח םיארומאה לש דוחיב ,םיארומאה לש םהירמאמ .תיחרזמה
 תימראה ןושל אוה אלה , ץראב ךלהתמה טקילאידב ורמאנ םיחוכוה .םלוא , תירבעה
 .הו טקילאידב םיינויגהה םיללכה לכ םג ורמאנ הז יפלו ,תיחרזמה

 תא םיללוכ םנחו ימלשוריה לשמ םיבורמ רתוי ילבבה דומלתבש הדנאה ירבד | =
 .לארשי ץרא רוקממ ןבורב ןנה הלאה תודנאה םלוא .ונממ ישילשה קלחה

 (הש ניוו-רטניוו)

 .לָבָּב יִאְרְמְא
 .ןושארה רודה

 ,לארשי ץראמ בר לש ותבושת ןמזב רבכ אָעִּדְרַהְנִב הבישיח שאר היה אוה ;אליש בר ,15

 ונב םש לע (לאומש יבא) "לאומשד הובא, םימכחה יפב ארקנה ,אָּבִא רב אָכַא 2
 .יפיס רב יול אנתהל דידיו עָב היה םשש ,לארשי ץראב םג החש אוה .םסרופמה

 . אייח יבר לש רוכבה ןבה ,אָריִעְז וא יִריעָז 4

 ."הלוגה ןייד, ,אָנְרִה 4

 . "הפסל 210-940 תונשב הלוגה שאר הארנכ חיה אוה .אָבְקּוע רמ .5

 ליגר דומלתהש אלא ,החובגח ותמוק םש לע ךכ ארקנש , (ךוראה) אָכיִרִא אָבא 6
 לארשי ץראל ךלה אייח יבר ודוד םע דחי ."בר,, ולש דובכה ראותב .ותורקל
 לע רשא ארוסב הבישי נ"הפסל 919 תנשב דסי אוח .יבר יפמ חרות דומלל
 יניעב לודג וכרע היה המכ דע .הב ןושארה הבישיההשאר יהיו תרפ רהנ
 ןיב ירופיאב ברכ אָתְכְלָה, + ב ,דכ ףד הדינ תכסמב רמאמה ונל הארמ םימכחה
 םהש ןיבו חלוקל םהש ןיב ,רוסא ינידב ברכ הכלה) "אְרְמּוחַל ןיב אָלּוקְל
 בר) "ניִלפו אוח אנת בר, : םידחא תומוקמב וילע רמאנ ןכ ומכו ; היפו
 .(חנשמה ירבד לע קולחל תושרה ול שיו אוה אנת

 לש ונב היח .אוה ; (ןֶבותה) יאַניִחְרִי םשב ארקנה ,(954 תנשב תמ) לאומש רַמ 7
 םסרופמה רמאמה אצי ויפמ .אעדרהנב הבישיה שארו אבא רב אבא
 ול שי (תירכנ תוכלמ וליפא) תוכלמה ןיד : רמולכ  ,"אניד--אתוכלמד אניד,
 ,חנמנ אעדרחנב חבישיה שאר תרשמב ומוקמ אלממל ,ןיד לש חכו ףקות
 .אנוה בר ,ץראב תוכובמ תבסמ האבש ,םינש שמח לש הקספה רחאל

 ,ינשה רוח

 הבישיח שאר תרשמב בר לש ומוקמ אלממ , (נ הפסל 297 תנשב תמ) אנוה בר 1
 היה אל ותומ רחאל רשא ללוש לש ומוקמ אלממ םג היה תמאב .ארוסב
 .אעדרהנב הבישי שאר  ,תוינידמ תובס ינפמ , םינש המכ ךשמב

 בר טושפ ותורקל ליגר דומלתה רשא ,(999 תנשב תמ) לאקזחי רב הדוהי בר 5
 בר תומ רחא .אתידבמופב הבישי דסיו בר לש ודימלת היה אוה , הדוהי
 םשב והנכ לאומש ,לבבבש לודג רתויה הרותה ריבאל בשחנ חיה אנוה
 .(ףירח) "אָנְניִש יאולה

 .בר לש וידימלת ויהו ארוסב ויח םהינש .אָביִנָנּו אָניִטַק בר 4



 תילבבה ארמגה זץ

 . ארוס יבשותמ הבהא רב אּדִא בר 4

 .ןמחנ בר לש ונתוח ,אָזּוחְטב הובא רב הבר 5

 , הדוהי בר לש ודימלת םג ןמז רחאלו לאומש לש ודימלת ,אָנְהִמ בר 6

 ,בר לש םינושארה וידימלתמ דחא ,הימרי בר :טושפ וא אבא רב הימרי בר 7
 . לארשי ץראב םג םיתעל בכעתהש

 .ישילשה רודה 1
 לש ותומ רחאל ; אנוה בר לש ודידיו ודימלת ,(809 תנשב תמ) אְּסַח בר 1

 רותב דוחיב ןייטצמ אוה . ארוסב הבישיה שאר םינש רשע היה הדוהי בר
 .(א ,זפ ןיבוריע "אדסה ברד ּיִלּופְלַּפ,) םיפירחה וילופלפב םסרופמ היהו הדגא לעב

 .אָננמַמ בר

 שלש אדסח בר לש ותומ רחאל היהש ,(992 תנשב תמ) אנוה בר רב הָּבַב 3
 . ארוסב הבישיה שאר הנש הרשע

 ,יִמיּדַבִא רב קחצי בר 4

 . (ליעל רכזנה אדפח אוה) אדסח רב ןמחנ בר 5

 .אזוחמל רבע ךכ רחאו אעדרהנב הלחתמ בשיש ,לאומש לש ודימלת , תשש בר 6
 ,דומלתה רמח לכב הלודנה ותואיקבב ןייטצהו יהליש ריעב הבישי דסי אוה
 ,ונורכוב רומשו רוצא היהש

 .ןמחנ בר םשב טושפ ותורקל ליגר דומלתה .(920 תנשב תמ) בקעי רב ןמחנ בר 7
 .רפופ תרשמב וניד תיבב שמשמ היה ויבא רשא , לאומש לש ודימלת היה אוה
 לש ושפנ רידיו אזוחמב הובא רב הבר הלוגה שאר לש ונתח היה ןמחנ בר
 | .קחצי בר לארשי ץראמ ארומאה

 אבא היה ויבא םש) הָנֶמ רב רַּב (אָּבִא םשב ארקנ אוה ימלשוריה דומלתב) הָּבַב 8
 רג ךכ רחאו לארשי ץראב המ ןמז ההש אוה .,("רב רב , ארקנ ןכלו הנח רב
 רבד לע ולש תואלפה ירופסב הבר םפרפתנ דוחיב , ארופבו אתידבמופב
 . םיב .ויתועסמ

 ןכ ומכו ,  ויבא םש תרכזה ילב ומש אב ילבב דומלתב רשא ,לאעמשי רב אָלּוע .9
 לארשי ץראמ רוגל אב אוה ."בר, דובכה םשב םידומלתה ינשב ארקנ אוה ןיא
 .ותדלומ ץרא תא רקבו בש תודחא םימעפ םלוא , לבבל

 לש ינשח ומוקמדאלממ היח אוה .(920 תנשב תמ) הבר טושפ וא יִנָמִחַנ רב הָּכַב 0
 ללגב .לארשי ץראב םלועמ היה אל הארנכ . אתידבמופ תבישיב הדוהי בר
 תערצ ןינעבש הלאשב ."םירה רקוע,, םשב ארקנ אוה הלענה ונויגה תופירח
 .הלעמ לש הבישיה ןיבו אוה ךורב שודקה ןיבש תקלחמה תא עירכה

 הפ לעבש הרותב הלודגה ותואיקב ללגב ,(898 תנשב תמ) אָיָיַח רַּב ףסוי בר ,1
 םיתנש ךשמב היה הבר לש ותומ רחאל ,"יניס,, דובכה םשב ורוד ינב ול וארק
 .אתידבמופב הבישיה שאר הצחמו

 .יעיברה רודה 1
 היה אוה .ינמחנ רכ הבר יחא היחש , ליִלִיַַּכ ןב היה (988/89 תנשב תמ) יי .1

 אלממל הנמתנ ומו רחאל ;ףסוי בר יפמ הרות דמל דוחיבו הבר לש ודימלת
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 ץ תילבבה ארמגה

 ךשמב גיחנמו שאר תרשמב הב שמשיו אתידבמופ תבישיב ףסוי בר לש ומוקמ
 . הנש הרשע ₪

 היה אוה | ג אמ רב ףסוי רב אבר היה אלמה ומשש ,(959 תנשב תמ) אָבְר
 הבישי שאר תרשמב שמשו ףסוי בר  לשו בקעי רב ןמחנ בר לש םדימלת
 לופלפה עיגה אברו ייבא לש םהיחוכוב .(סירגיט) לקדח רהנ לעש אזוחמב
 תויַוה ,) בר םוקמ דומלתב םיספות הלא םהיחוכו . ותגרדמ םורמל ידומלתה
 רתויה ויקולחל ןודנה ןינעה תא םיחתנמה ,םיפירח םיחוכו ןנה "אברו ייבאד
 ץוח ,םוקמ לכב אברכ איה הכלהה ,אברו ייבא םיקלוחש םוקמב .(םיקד
 . םירבד הששמ

 רב ןמחנ בר לש ודימלת אבר םע דחיב חיה אוה ! (359 תנשב תמ) קחצי רב ןֶמְתַנ בר
 ורזח המשש ,אתידבמופב הבישיח שאר היה אבר לש ותומ רחאל . בקעי
 . אזוחממ הבישיח תא וריבעהו

 .לארשי ץראב םיתעל יחש , לבב שיא יִראָמ רב הָּבַ

 . (אתידבמופ לילגב ריע) אָיְנופָּפִמ בקעי רב אחא בר

 םשב םג םימעפל ארקנ אוה בתכה תופרטצה יפ לע רשא ,אָלּוע רב אָּבַא בר
 .אָלוע אבר

 .ישימחה רודה
 רשא , שָרְנְב חבישיח דסימו אברו ייבא לש םדימלת ,(976 תנשב תמ) אָּפַּפ בַר

 .(ישְניִא יִרְמָאא םע ילשמ לושמל בחוא היה אוה .ארוס לצא
 .המכחבו חרותב גלפומ חיה אוח . אבר לש ודימלת , ַעָשּוהְי .בַרְּד היִרְב אָנַוה בב
 שאר היה םינש הנומש ךשמב ,אעדרהנמד דיבז םשב םג ארקנה ,דיִבָז בַר

 .אתידבמופב הבישיה

 .יששה רודה 1
 םינש ךשמבו הנשויל אעררהנ תבישי תא ריזחח אוה ,ישא בר לש ובר | ,רֶמיִמִא

 .השארב דמע  תובר
 אפפ בר לש םדימלת היה אוה .(אעדרהנ תברקב ריע) אָרְהג םּופמ אָנהַּכ בָב

 .ישא בר לש וברו עשוהי רב אנוה בר לשו

 ,אָניִבָר רַּב רַמ

 'בר לש ורבחו קחצי רב ןמחנ בר לש ודידי ,אבר לש ודימלת ,ןושארה אָניִבְר
 ,ישא בר לש ורבח םג ןמז רחאלו אבר רב אחא
 ךשמב ישא (ונבר) אָנָּבַר : דובכה םשב םג ארקנה ,(497 תנשב תמ) ישא בר

 ,הלכה יחריב דָּבַע םשו ארוסבש הבישיה שארב דמע םינש םיתשו םישמח
 -:םימעפ דבע ונממ לודג קלחו ,(שדחל תחא תכסמ) דומלתה לכ תא ,לולאבו רדאב
 ,אתירבמופב הבישיה שאר אָפיִלְחַּת רב אָנַהָּכ בב

 .אָרְטּוז רמ

 .יעיבשה רודה נז
 . ארוסב ישא בר לש ומוקמ אלממ ,רמיִרְמ

 ,455--468 תונשב ארוסב הבישיה שאר ,יִמויְבַש ישא בָבִרִּכ רמ



 תילבבה ארמגה וי

 תרשמב ישא בר רב .רמ לש ומוקמ אלממ ,(470 תנשב תמ) החֶאְפְסּות אָכֶר 8
 התארוהש ,םיראבמ שי .תרווחמ הניא "האפסות , םשה תארוה .ארוסב הבישי שאר
 ארקנ אברש ,םירמוא שיו ,(תופסוה ידי לע דומלתה םילשמ ונייה) "ףיסומ, איה
 .ומוקמ םש לע ךכ

 ארוסב יח אוח . ןושארה אניבר לש ויחא ןב ,(499 תנש ףוסב תמ) ינשה אַניִבָר 4
 ."הארוה ףוס, -- ןורחאה ארומאה חיח ןואג .ארירש תעדלו

 .םיאְר וב פה

 םתצקמ רשא ,הטמל םיטרופמה םיארובסה תא ותרגאב ריכזמ ןואג ארירש בר
 תיצחמה לא--םבורו נ"הפסל תישמחה האמה לש הינשה תיצחמה לא דוע םיסחיתמ
 .תיששה האמה לש הנושארה

 : םינושאְרַה םיארובסה רבה 'א

 .504 תנשב תמ ,הָדּוהְי רב אממ 1

 יאולה םשב ארקנ אוה םירחא תומוקמב .506 תנשב תמ ,אָנוה רב יאחא בב 5
 ..(םיתח תיב ריעמ) םיִתַח יִּבַמ

 . 506 תנשב תמ ,(יאמּוחנ : תרחא אסריג) יאמוחר בר 8

 .506 תנשב תמ .אתידבמופמ הדוהי רב לאומש בר 4
 .507 תנשב תמ ,אצמוא רב וא אָצמּוא ןמ אָניִבְבר 5

 .510 תנשב תמ .הובא רב אחא בר .6

 .515 תנשב ותמ .אנניח בר ינב ארטוז רמו (אָנִחִּת :תרחא אסרינ) אָנְחַה בר 7

 .אתידבמופב הבישיה שאר ,ייָסוי בר : תרחא אסריג) ףסוי הָּכַב = 48

 . םיִנרַחִאה םיארובפה רבח ,ב

 ,ארוסב אָניִע בב 1

 ,אתידבמופב אנומיס בר 9

 המת הז יפל ; םינואגה לע רבכ ותוא םישחימש שי . אתידבמופב בורמ יאָּבַב 3

 .940 תנשב תמש ,אנומיס בר םע םיארובסה תפוקת

 .םיֶנואָנַה
 לינרה ןמ םלוא .יאבר תאו אנומיס בר תא בושחל רשפא םינושארה םינואגל

 ארוסב הבישיה שאר ,אייקשיאמ ןנח בר רב רמ תא ןושאר ןואגל בושחל אוה
  שארב דמעש ,אנוה בר רמ ןב רמ בר תא אתידבמופב ןושאר ןואגלו ,589 תנשמ
 תמש ,ארוסב ינפח ןב ןהכה לאומש :ויה םינואגה ינורחא ,609 תנשמ הבישיח
 . ;1088 תנשב תמש ,אתידבמופב יאה ברו ,1084 תנשב

 .(1908 גיצפייל ענאלפיוא עטרעיפ .דוטלת ןעד ןיא גנוטיילנייא :קארטש ןַמ רה



 ,תוכְרּב .םיִעְרְו רדס
 .ןושאר קרפ

 . הָלָילַּב גָאוש אוה ָךּורָּב שודקה (א

 הלילה יוָה תורָמָשִמ השלש :בר רמא לאומש רב קחצי בר .רמא
 תא יתברחהש ,יוא :רמואו יראכ גאושו ה"בקה בשוי רמשמו רמשמ לב לעו
 ! םצראמ ינב תא יִתיִלְנְחְו ילכיה תא יתפרשו יתיב

 . תּובְרַחַה ןיִּב תֶמָהִנֶמ הֶניִכְשַה (ב

 .תחא הברוחל יתסנכנו ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ : ימוי 'ר רמא :אָיְנִת
 ,חתפה לע יל רמשו ,הכרבל ונורכז והילא אבו ..ללפתהל םילשורי תוברוחמ
 ,ךילע םולש : יל רמא ,יתלפת יִּתְמיִּפְש רחאל .יתלפת יּתְמִיְפַש דע יל ןיתמהו
 הברוחל תסנכנ המ ינפמ !ינב :יל רמא! ירומו יבר ,ךילע םולש :ול יתרמא !יבר
 יתרמא ? ךרדב תללפתה אל המ ינפמ :יל רמא .ללפתהל :ול יתרמא ?וז
 ללפתהל ךל היה :יל רמא .םיכרד ירבוע ינוקיספי אמש יתייה אָרָיְתִמ :ול
 ןיסנכנ ןיאש ,יתדמל :םירבד השלש ונממ יתדמל העש התואב .הרצק הלפת
 לפה ,ךרדב ללפתמהש יתדמלו ,ךררב ןיללפתמש יתדמלו ,הברוחל
 : ול יתרמא ?וזז הברוחב תעמש לוק המ ,ינב :יל רמא .הרצק הלפת
 יתפרשו יתיב תא יתברחהש ,יוא :תרמואו הנויכ תַמָקְנִמַש ,לוק תב יתעמש
 ,ינב :יל רמא !תולזמו םיבכוכ ידבועה ןיבל ינב תא יתילגהו .ילכיה תא
 שלש םויו םוי .לכב אלא ,ךכ תרמוא 5 וז העש אל !ךשאר ייחו ףיימ
 תתויסנכ יתבל ןיפנכנ לארשיש ןמז לכב אלא ,דוע אלו .ךכ תרמוא םימעפ
 ושאר עָנעִנְב ה"בקה "ְּרָבְמ הָּבַב היִמְש אָהְי ןָמֶא. :ןינועו תושרדמ יתבלו
 .תא הלגהש באל ול חמו .ךכ ותיבב ותוא ןיִסְלַקְִמְש ךלמה ירשא :רמואו
 !םהיבא ןחלש לעמ ּולָּגַש םינבל םהל יואו / תולזמו םיבכוכ ידבועה ןיבל וינב

 דִוָּד לש .ורוָּכ ם
 ןיכו ,דוד לש ותטממ הלעמל יולת היה רונכ :אָדיִסַח ןועמש 'ר רמא

 :םירמוא םיכאלמהש ,תורמשמ השלשל קלחנ הלילה--הלילח יוה תורמשמ השלש יא
 .רמשמ לכל התכ התכ ,אוה ךורב שודקה ינפל הריש םהב

 ןיסנכנ ןיאש .יתרמג-יתמייסש .הכחו--ןיתמהו |. (וניִנש) הנשנ ךכ--אינת (ב
 .םיחבשמ--ןיפלקמ .הנכסה ינפמ--הברוחל

 .דיפחה--ארדיסח (ג
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 < דוד היהו .וילאמ ןגנמ היהו וב תֶָבָשנִמ תינופצ חור ,הליל תוצח עיגהש
 ,רחשה דומע הלעש  ןויכו .רחשה דומע עיגהש דע ,הרותב קסועו בשוי
 ןיכירצ לארשי ךמע !ךלמה ונינודא :ול םירמואו ולצא לארשי ימכח וסנכג
 עיבשמ ץמוקה ןיא :ול ורמא .הזמ-הז וסנרפתיו וכלי :םהל .רמא .הסנרפ
 םכידי וטשפו וכל :םהל רמא .ותָיְלּוחַמ אָלַמְתִמ רובה ןיאו ,יראה תא
 .םימותו םירואב ןילאושו ןירדהנסב ןיִכְלִמְנְו לפותיחאב םיצעוי דימ .דודגב
 רש) רָתָיְבְִ יהי ןּב עי .לָּפתיִחֶצ יִרָחְְ +אָרְק יאמ :ףסוי בר רמא
 לָּפתיִחַא תַצְעו :רמוא אוה ןכו ,ץעוי הז-לפותיחא .י"בָאי ךָלָמל אָבְצ
 : רמוא אוה ןכו ,ןירדהנכ הז-והינב ןב עדיוהי .םֶהָה םיִמָיִב ץעָי רֶשַא
 , םימותו םירוא ולא- רתיבא .יִתְלְּפִה לעו יתרְּכה לע עָדָיוהְי ןֶּב הָיְנבּ
 .םהישעמב םיאלפומש--"יתלפ, ,םהירבד םיתרוכש ?"יתרכ. םמש ארקנ המלו
 םימילשמש--"'םימות, :םהירבד תא םיריאמש ?"םירוא, םמש ארקנ המלו
 | א בח רב קחצי רמא ."באוי ךלמל אבצ רש. :ךכ רחאו .םהירבד תא
 :רמא אריז יבר - .+'רַחָש הָריִעָא רּוָכְו לָבָגה הָרוע יִדובְכ הָרּע ?ארק יאמ
 :רונכ ,עדי הוה דור ןויכו .עדי .הָוה יִמנ דודו עדי הוה עדִמ ועבר השמ
 רמימְל היל הַמָל ,עדי הוה השמד ןויכו .ּהיִתָנָשִמ הירועתיאל ?הִיִל הָמְל
 .אוה יאהב השמ :ורמאיו הערפ יִניִנְנטִצַא ועטי אָמַש = :רַבָמ ?'תוצחב.
 .ַחֶאְתְו הָּדּבְמִת אָמָש ,"עדוי .יניא. רמול ךנושל דומל :רמ רמאד ּוטיְַ

 .םָחיִרְבְרְל גיב ושע םיִמְכַהַח (ד

 הרשה ןמ אב םדא אהי אלש ידכ ,םהירבדל גיִמ ושע םימכח :אָינת
 .ע/ןזכ סיגסת4 .גכ ,כ סט3 .גכ ןזט .3 35ומם3 .ד9 וכ .6 סימיס ילכו

 "לב = , רוה אלמ-ץימקה ..םינעה תא וסנרפי םירישעה--הזמ הז וסנרפתה

 לכ תא קפסל םילוכי םירישעה ןיא םג ךכ ,יראה תא עיבשמ טעומ רבד ןיאש םשכ
 ,רפחנש רובה ךותמ אצומה ,רפעה -ותיילוחמ אלמתמ רובה ןיא .םיבורמה םעה יכרצ

 < .(םיברה םוינעה תא סנרפל םיטעומה םירישעה די לאל ןיא םג ךכ) ומתסלו בושל קיפסמ וניא
 יאמ .וחילצי םא--םימותו םירואב םילאשנו .תושר םהמ םילטונו םיצעיתט--ןיכלמנו

 ןושלב ורבדש--םהירבד םיתרוכש ?בותכה ןמ תאז םיעדוי ונא ןינמ ? בותכה והמ-ארק

 רש ךכ רחאו .םיחוכנו םימלש םהירברש--םהירבד תא םימילשמש .תמצמוצמו הרצה
 = ןמ םיעדוי ונא ןינמ-ארק יאמ .המהלטל איבצמה באוי אצי  ,וצעיתנש רחאל-'וכו אבצ
 .הלילח תוצח איה יתמ עדוי היה--עדי הוה עדימ ?רדוד תא ררועמ היה רונכש בותכה

 המל -תוצחכ רמימל היל חמל .ותנשמ ררועתיש ידכ-חיתנשמ הירועתיאל .ןכ םג--ימנ
 .קוידב הלילה תוצח איה יתמ עדי אל ולאכ עמשמ הזמש ,"הלילה תוצחכ, רמאל ול היה

 תא הערפ לש םיבכוכה יזוח ונוכי אל אמש ,בשה אוה-הערפ יניננטצא ועטי אמש רבס
 אל הכמה םאו ,העינה רבכ איהש בושחל ועטי ,הלילה תוצח אובתש םדוקו ןוכנ לא העשה
 .ךירבדב לשכת--!חאתו .ןרקשל בשַחָת-הדבתת .ןרקש אוחש ,השמ לע ורמאי ,דוע אובת

 = תאירק ןמז תא ועבקש ,םימכהה-םהירבדל גיס ושע םימכח . אתיירבב רמא:-אינת (ד

 תוצמ לע םדא רובעי אלש ידכ ,םהירבדל רדנ ושע ,הלילה תוצח דע קר תיברע לש עמש



 1 .תוכרב :ילבב דומלת

 "< רחאו אעמיק .ןשיאו אעמיק חתשאו אָעְמיִק לָאָו יתיבל ךלא :רמואו ברעב
 לבא .הלילה לכ ןשי אצמנו הָנָש ותְפַטוחו ,ללפתאו עמש תאירק ארקא ךכ
 םאו ,ארוק-תורקל ליגר םא : תסנכה תיבל סנכנ ,ברעב הדשה ןמ אב םדא

 לכו .ךרבמו ותָּפ לכואו ,ללפתמו עמש תאירק ארוקו :הָנוש.-תונשל ליגר =
 . םימש ידיב חתימ בייח ,םימכח ירבד לע רבועה

 . םיִכָאְלְּפַח ףועמ וה

 הממ .רתוי לאכימב רמאנש המ לודג :א נִבַא רב רזעלא יבר .רמא
 ולאו ,י"םיִפְרשה ןמ דָחֶא ילא ףעו  :ביִתְּכ לאכימב ּולֶאִה ,לאירבגב רמאנש
 .ףַעיִּב ףָעְמ הָלָחַתַב ןּזָחָב יִתיִאְר רַשַא לָאיִרְבַּג שיִאָהְו + ביתכ לאירבגב
 "דחא,. "דחא. אָיַתַא :ןנחוי ר'א ? ביתכ .לאכימב *דחא, יאָהְּר עמשמ אמו
 ד לֶאְכיִמ הנח ,םֶתָה .ביתכוי ,"םיפרשה ןמ דחא ילא ףעיו, :אָבָה ביתכ
 ,םיתשב--לאירבג  ,תחאב--לאכימ : אָנִת .י"יִנְרוְעְל אָּב םיִנושארָה םירשה
 . תחאב--הפנמה תעשבו ,הנומשב--תומה ךאלמו עבראב- -והילא

 .עַמָש תאירק לש הָקּכ .בוטה רָצַיו עָרָה רַצָי ו

 רצי םדא זיגרי םלועל ו ב ו 'ר רמא אמה רב יול 'ר רמא

 תאירק ארקי-אל יא ל 0 יא של ורָמָא. :רמאנש ,הרותב
 םוי 15 רוכזי--אל יאו .בטומ--ליזא יא ."םֶכְבְבַשמ 5ע. : רמאנש ,עמש
 עמש תאירק ארוקה לכ :קחצי יבר רמא .ז"ה ,- ומדע : רמאנש ,התימה
 לא תוממור. :רמאנש ,ודיב תויפ ינש לש ברח זחוא ולאכ ,ותממ לע
 בל אָמיִתיִאְ ארטוז רמ רמא !עמָשַמ יאמ .י'םֶדָיְּב תּויְפיִּפ בֶרֶחְו םָתְרְנָּב
 ,י"םֶתובְּכַשִמ לַע ּונְנרְי דובָכְּב םיִדיסח וזלפיע :ביתכה ארה הישירמ : ישא

 ַס ספק ספ | ,טמק 8 .סז 7 .סספ .ס ד ס)סת4 גי ,' סמ .סכ ,ט לסיכר9 .1 | סיעומצ

 ועבקש ןויכ לבא-'וכו לבא .הנש ונזחאתו-הנש ותפטוחו . .טעמ-אעמק . עמש תאירק

 רפפב-תורקל .'וכו כ"הבל סנכנ אוה ,הדשה ןמ םדא בששכ הנה ,תוצח דע עמש תאירק םימכחה

 ץירמהל ףקת לכב ודקש םימכחה--םימש ידיב התימ בייח .הנשמ דומלל-תונשל .הרותה
 םויקמ ותוא תל הקזחב םדאה תא תפקות הנשהש ינפמ ,םתנקת תא םייקל םדאה תא

 . תווצמח

 יתשב ונייה-םעיב ףעומ ,םימשה ןמ ילא אב תחא הסיטב ונויה-ילא םעיו (ה

 דחא איתא ?לאכימ לע רמאנ הז "דחא,ש חכומ ןינמ-'וכו דחא יאהד עמשמ יאמ . תוסיט
 .םש-םתה . ןאכ-אכה .רחא םוקמב בותכה "האיל ןאכ בותכה "דחא, תוושהל ךירצ -דחא =

 -תחאב הפנמה תעשבו .תופיט יתשב-םיתשב .םימשה ןמ תחא הסיטב אב-תחאב
 . תחא הטיטב תומה ךאלמ אב הפנמה תעשב

 רצי םא-ל'זא יא .ערה רצי תא אכדלו שבכל בוטה רצי תא ררועי--'וכו ?ינרי (ו

 זחוא ולאכ : תימלוע הימוד אוהש , תומה םוי אוה-הלפ ומודו .ונממ הפרמו ול ךלוה ערה

 ?עמש תאירקב רברמ הזה בותכהש חכומ ןינמ-עמשמ יאמ .םיקיזמה תא גורהל -ברח

 רמאנש בותכה ןמ) בותכה שארמ-ארקד הישירמ .(םירמוא שיו :רמולכ) התא רמוא םאו-אמיתיאי |
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 + קחצי יבר רמאו ."םדיב תויפיפ ברחו םנורגב לא תוממור, :היִרַתַּב ביתכו +
 = ּותיִּבְי ףָשֶב נבו. :רמאנש ,ונממ םיִלָרְּב ןיקיזמ-ותטמ לע שיק ארוקה לכ
 " -  "יףשר,ןיאו ,ּי'ּנִאְו וב ףיִנִע ףיִעָתמַה. : רמאנש ,הרות אלא "ףוע. ןיאו ,י"ףוע
 . +"יךיִרְמ בָטקְו ףַשְר יִמְחְלּו. :רמאנש ,ןיקיזמ אלא

 .יִנִסִמ הָשמְל ּונָתנ הָּפ לעב ִּבָש הֶרותְו בָתְכְּבש הרות ז

 תֶא ּףְל הָנתֶאְש .ביִתְכִד יאמ :שיקל שיר רמא אמח רב יול 'ר רמאו
 -- (ןבאה) "תוחול. ; י'םֶתּורוהְל יִתְבַתְּכ רֶשַא הָנָצְמהְו הָרּותַהְו ןֶבָאָה תחל
 רשא, ,הנשמ 11 --"הוצמהו, ,ארקמ 1--"הרותהו,  ,תורבדה תרשע ולא
 ּונָתְנ םלכש ,דָמַלָמ .ארמג .וז-"םתורוהל,  ,םיבותכו םיאיבנ ולא--"יתבתכ
 .יניסמ השמל

 .םֶדֶא לש ויִתּונוע םיִקְרַמְמ םיִרּוסי (ח

 ,ּונָמיַה ןיִלַרְּב ןירוסי ,הרותב קסועה לכ :שיקל ןב ןועמש 'ר רמא
 ףיִעָתַה. :רמאנש ,הרות אלא "ףוע, ןיאו ,י"ףוע ּוהיִּבְני ףשר יִנָבּו, :רמאנש
 רמא .ז"ףָשָר יִמְחְל :רמאנש ,ןירוסי אלא ףשר ןיאו ,י'ּוננִאְו וב יש
 | ו רמאנש ,ותוא 7 -- תיב תוקונית וליפא אָה ו :ר (היל)

 וילע איבמ אוה ךורב .שודקה--קסוע וניאו חרותב קוסעל 15 רשפאש לכ
 יִבָאְכּו בוטמ יִתישחַה המוד יִּתְמְלָאְ :רמאנש ,ותוא ןירכועו ןירעוכמ ןירופי
 רמא .+י'זגו "םֶכָל יּתַהִנ בוט חקל יִּכ. : רמאנש ,הרות אלא "בוט. ןיאו 'רָּבַעְ
 יךורב שודקה תדמכ אלש ,הארו אב :אפפ רב אנינח יבר אָמיִתִיִאְו ,אריז יבר
 בצע רכומ ,וריבחל ץפח רכומ םדא :םדו רשב תדמ .םדו רשב תדמ אוה
 יכ, ?רמאנש ,חמשו--לארשיל הרות ןתנ ,ןכ וניא היבקה לבא .חמש חקולו
 ?ארפח בר אָמיִתיִאְו אנה בר רמא אבר רמא .'וגו "םכל יתתנ בוט חקל
 הָשָּפַח :רמאנש ,וישעמב שָפְשַפָי ,וילע ןיאב ןירוסיש. םדא האור םא
 דַע הָבּושנַ, : רמאנש ,הבוטת השעי ,אצמו (וישעמב) שפשפ .ג"הַרקָתְנו ּוניִבְרְד

 -דכ ,ב) סירכדל | ₪ ,גכ ילטמ6 | 5 ,ס כוש | .כי ,רכ תומש4 ,דכ = ,כ5 םירכד .ס ,גכ ילסמב 1 ,ס וי
 -מ 0 ,ג סכומ11 .2 ,ד יסמ10 ג טל סינסתפ | .וכ ,וט תומ8

 -ףהיבנה ףשר ינבו .ותוא םיבזועו ונממ םישרופ-םילידב .וירחאל בותכו-הירתב ביתכו .(ליעל
 .ריבעת םא-ונניאו וב ךיניע ףיעתה ."ףוע,ה ידי לע ךממ וקלתסיו והיבגי ףשר ינב--ףוע

 .םירהצה לש דשה אוה-ירירמ בטקו .ךממ תחכתשמ איה הרותה ןמ ךיניע תא

 ..הרותה ישמוח תשמח-ארקמ !בותכש והמ-ביתכר יאמ (ז

 ודמל אלש םידליה וליפא אלה-'וכו תוקונית וליפא אה .םיקלתפמ-ןילידב (ח
 עמשת עומש םא .םדאה לע הנינמ הרותהש , תאז םיעדוי שטוחה תא קר אלא בויא רפס

 .םיתיחשמ-םירכוע .רמא ינא-אמיא .ךילע םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ---'ונו

 .הרוכע יתכמ זא--רכענ יבאכו .("בוט, היורקה) הרותב יתינה אלו יתימדנ-בוטמ יתישחה

 = .[אטה אמש וישעמ תא רקביו קודבי-שפשפי . (םירמוא שיו :רמולכ) התא רמוא םאו-אמיתיאו



 1% .תוכרב :ילבב דומלת

 רָשָא רָבְגה יִרָשִא, :רמאנש ,הרות לוטבב הלתי--אצמ אלו שפשפ "ה
 לש ןירופיש עּודָיב ,אצמ אלו הלת םאו .ייְּדָמְלָת ףֶתְרותִמּו הָי ּונְרְסיִת
 בר רמא אבר רמא .יחיכוי 'ה בָהָאָי רָשֶא .תֶא יִּב. :רמאנש ,ןה הבחא
 ,ןירוסיב ואכרמ-וב ץפח אוה ךורב שודקהש לכ :אנוה בר רמא הרוח
 דומלת ?הבהאמ ןלבק אל וליפא לוכי .יִלָחָה לאָכּד ץֶפָח 'ה, :רמאנש
 םאו .תעדל ןירוסי ףא ,תערל-םשא המ ,י"ושפנ םֶשָא םיִשָּת םֶא. :רמול
 אלא דוע - , יםיִמָי ףיראי ער הֶאְרַי, ?ורכש המ (הבהאמ וילע) םלבק
 יבר הב יִניִלְּפ ,*"חֶלְצָי ודָיּב 'ה ץֶפַחְו, + רמאנש ,ודיב םייקתמ ודומלתש
 םהב שיש ןירופי לכ :רמא רח ,אנינח רב [אחא] אמח 'רו ידיא רב בקש
 הָי ּוָרְפיִת שא רָבְגַ יִרָשַא, :רמאנש ,הבהא לש ןירוסי ןניא הרות לוטיב
 ןניא הלפת לוטיב םהב שיש ןירופי לכ :רמא ףְדְיִאְו ,י'ּוָרְמְלִת ךתְרותמו
 ודְסִחְו יִתְלפְּת ריִסַח אל רֶשַא .םיִהלֶא ורב, :רמאנש ,הבהא לש ןירוסי
 יבר) רמא יִכָה :אבא רב אייח יברר היִרְב אבא יבר ּהיִל דַמָא ."יתַאַמ
 תֶא יִּכ, :רמאנש ,ןה הבחא לש ןירופי ולאו ולא :ןנחוי ר"א אבא (רב אייח
 לא ?"ונדמלת ךתרותמו, :רמול דומלת המ אלא ,''ַחיִכְיש 'ה בָהָאְי רָשַא
 רמוחו לק : ונדמלת ךתרותמ הז רבד--"ּונְדְמלִתא :אלא ,'ּוְדְמְלת :ארקת
 םהב אצוי [דבע] ,םדא לש וירכאמ דחא אוהש ,ןיעו ןש המ :ןיעו ןשמ
 'ר רמאד ונייהו .ןכש לכ אל ,םדא לש ופוג לכ ןיקרממש--ןירוסי ,תוריחל
 ןירוסיב "תירב, 0 ,חלמב "תירב,, רמאנ :[ל"בשר רמאד ל"בשר] יול
 "תירב,, רמאנ ,ּי"תיִרְּב חֶלָמ תיִּבָשַת אלו, :ביתכד ,חלמב "תירב, רמאנ]
 חלמ--חלמב הרומאה תירב המ  ,וו"תיִרְּבַה יִרְבְד הָלֶאְו  :ביתכד ,ןירוסיב
 ויתונע [לכנ ןיקְרֶמִמ ןירוסי-ןירוסיב הרומאה תירב ףא ,רשבה תא תֶקָּתִממ
 .םדא לש

 .םירופי יִדָי לע לֶאְרְשִיְל אּוה ְךּורְּב שודקה ןַתָנ תונֶּתִמ שלש (ט

 שודקה ןתנ [תובוט] תונתמ שלש :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר : אָיְִמ
 ץראו הרות :ןה ולאו ,ןירוסי ידי לע אלא ץְנֶמְנ אל םלכו לארשיל אוה ךורב

 .כ וס סמל |, 75 סי)סתפ ,סש7 | ,סט6 .סמס .י ,גנ .סיעפי4 .כי ,ג ינסמפ .כ' ,ד5 סילסתל .מ ,ג סו
 .טס ,סכ סירכד11 .גי | ,3 6רקיוס

 רבגה ירשא .הרותה ןמ לטבש הזב וילע ואבש םירופיה תא הלתי-הרות לוטבב הלתי

 רבדה-עודיב .הרות דומלת ידיל אובל םדא ךירצ םירוסיה ליבשב-'וכו ונרפית רשא
 םלועב ורכש תוברהל ידכ ,ןוע אל לע הזח םלועב ורפימ ה "בקה-הבהא לש ןירוסי .רורב

 .םירוסיב ותוא הלחמ אוה ,וב ץפח היבקהש ימ-ילחח ואכד ץיפח 'הו .ויתויוכזמ רתוי אבה

 = ,החא-דח .הזב םיקלחנ-הב יגילפ .הבהאבו תעדמ םלבקל ךירצ אוהש-תערל ןירוסי ףא
 ונרסית רשא .הרותה ןמ לטב אוה םדאה לע ואבש םירוסיח ךותמש-הרות לוטב םהב שיש
 -חירב .(ינשה) רחאהו-ךריאו .  הרותח תא דמול אוה תאז לכבו--ונדמלת .ךתרותמו הי
 תירב .םיפרצמ , םיאכרמ-םיקרממ .ךתרותמ תאז ונדמלמ התא-ונדמלת .ךכ-יכה .ונב
 7 .'תירבה ירבד הלא, רמאנ חרות הנשמבש תוללקה רחא-םירוסיב

 ב"ח
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 "הי ּוגְרְסִיִת רשא רֶבָּגַה יִרָשַא,, :ביתכד ?ןָיִנִמ הרות .אבה םלועהו לארשי
 שיא רָסיי רֶשָאָּכ יִּכ ְּבָבְל םע ָתְעְדָיו : ביתכד ?ןינמ לארשי .ץרא ,ורמוגו
 זר לא ףיְִמ ל ה יב ּהיִרָתַּב ביתכו ו ה 'ה וָּב תֶא

 תולימגבו .חרותב קסועה לכ :ןנחוי .יברד הממ אָנַת 9 .+'רסּומ תוחכות
 .ויתונע לכ ןלע] ול ןילחומ ,וינכ תא רבוקו םידטח

 . םיִרּופָי םיִבְבַח (י

 ךילע .ןיביבח :ּהיָל רַמַא  ,אנינח .'ר היִבַגְל לאָע .שלָח .ןנחוי יבר
 היל בָהְי ! ךדי יל בה :היל רמא .ןרכש אלו ןה אל : היל .רמא 1 םירוסי
 אבא רב :אייח יבר אָהְּר !הישפנ ןנחוי 'ר םקול ?יאַמַאְנ .היִמְהּואְו ּהיִדָ
 : היל רַמָא ?ןירוסי ךילע ןיביבח : היל רַמָאַו ןנחוי .יבר הבל לאָעְו שלח
 םוקילו .היִמקואו אָרִּי היל בָהְי ! ךדי יל בה : היל רמא .ןרכש אלו ןה אל
 | .ןירוסאה תיבמ ומצע תא ריתמ שּובָח ןיא :יִרָמָא ?היִשָפַנ ּוהיִא

 תיבב נג אק הָוהַד אז ,ןנחוי יבר היבגל לֶאָע .שַלָח רועלא יבר
 רַמַא . רזעלא "ד יכָב אק הוה הקח .אָרוהְנ לַפִ היעְרְדְל אָיְלְנ .לפא
 הברמה דחא :ּויִנָש !תְשּפַא "אל , הרות םושמ יא ! תיִכָב אק יאַמָא :ּהיל

 :היל רמא ,ריִב הֶאְרִישעַד אָמְרּג ןיד ?יִנָּב םושמ יא .תונחלש ינשל הכוז
 ,תיִכָב אק יאָּדַנ אָד | לע :היִל רמָא .אָעיִבָב אק אָרְפְַב דלה אָרְפִש יאָהָל

 3 וש ₪ סש סע3 .ס ק סירב 5 טונס

 . ןנחוי 'ר ינפל אנתה הנש-ןנחוי ירד הימק אנת ינת יט
 ךילע ןיביבח .ול רמא-חיל רמא  .(ורקבל) וילא אב-היבגל לאע -.הלח-שלח

 רכשב אלו םהב אל הצור יניא-ןרכש אלו ןה אל ?הבהאב םירופיה תא התא לבקמה-ןירוסי
 היה ךרצנ עודמ-יאמאו . (וילחמ) והמיקהו ודי ול ןתנ--הימקואו חידי היל בהי . םהב ךורכה
 ולש ותרזעב םוקל ןנחוי 'ר היה לוכי אלה-הישפנ ןנחוי 'ר םיקול ?והמיקי אנינח 'רש ןנהוי 'ר
 .אלכה תיבב רופא--שובח .ןלהל רפופמכ ,אייח 'ר תא םיקהל ותלכיב היהש רחאמ ,ופונ

 הלג- ארוהנ לפנו .היעררל אילנ . בכוש אוהש האר--יננ ג אק הוהד אזח .ררחשמ-ריתמ

 .(ךשחב ורוע ןרק יכ דע ,דאמ הפי שיא היה ןנחוי 'ר יכ) רוא :עיפוה) לפנו ועורז תא ןנחוי 'ר
 עודמ--תיכב אק יאמא .הכוב רזעלא 'רש ןנחוי 'ר האר-רזעלא 'ר יכב אק חוהד הייזח
 אוהש ןיב-'וכו הברמה דחא .(הברה הב תקסע אלש) תיברח אלש--תשפא אלד ? הכוב התא

 םג םא ןכו) הנוכב ונברק תא בירקה קר םא ,איה תחא ,טיעממ אוהש ןיבו (תונברקב) חברמ
 הכוב םאו--ינוזמ םושמ יאו . (הברה תדמל ולאכ ךילע הז בושח ,הנוכבו טעמ תדמל התא
 םלועב רשואמ תויהל--תונחלש ינשל .(דאמ ינע היה רזעלא 'ר יכ) הסנרפ רפוח םושמ התא

 .(רקע היה רזעלא 'ר יכ) םינב רסוחמ--ינב םושמ יא .אבה םלועה תא םנ לוחנלו הזה
 יאהל .(םינב הרשע ול ותמ יכ) ירישעה ינב לש םצעה הכה--ריב הארישעד אמרג ןיד
 ,הפעב תולבל דיתעש ,ולודנה ךיפי לע) הזח יפויה לע--אניכב אק ארפעב ילבד ארפוש
 . תוכבל ךל שיש יאדו הז לע--תיכב אק יאדו אד לע .הכוב ינא

 ו
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 : היל .רמא ?ןירוסי ה ןיביבח :היל רַמָא יִכָחְו יִכָחְרַא = .ּוחָיורַת וכְבּז
 . . חיִמָקואְו ּהיִדָי היל בַהָי ! ךדי יל בה : היל רמא .ןרכש אלו ןה אל

 . ניי ץיִמָהָהָש אָנּוה בֶרְב הָשַעַמ אי

 ַהּוחַא הדוהי 'ר הבל לאָט .ףוקְתֶא אָרְמִחְד ינד 'ת היל ןווָה אנוה בר
 ורמָא .ןנברו הבהא רב אדא בר : הל .יִרַמְאְ) ןנברו אָרִיַסַה אָלְכ ברד
 : היל יִרְמָא  וכְינִעָב אָנְדִִשִח ימו :והָל רמא .יִלְמְּב רמ ןיעיל :היל
 אָכִא יא :והְל רַמָא + אִָד אָלְב אני דיִבָעְר אוה ךיִרְב אָשְדּוק דיִשָח ימ
 רמ ביִהָי אָלְּד ,ןָל עימש יִכָה : היל יִרָמָא .אַמיִל ,אָחְלִמ ילע עיִמָשד [ןאמו
 ביִנָנ אה אַה ! הי יִרִַמ יל קיִבָש אק ימ :והל רמא  .היִחיִראְל אָשְביש
 .םיִעָמאָמַעו בונֶנ אָבָנג רַתָּב : יִשְעִא יִרְמָאְד וה :היל יִרְמִא ..היִלָּב היל
 "+ אָרְמַח הנהנ :אָלַח רַדָה :יִרְמָאְד אבא ,ּהיל אָנְביַהְיִּד ילע אָנְליִבַק : : וחל רמא

 . אְרְמִחְר יִמְדּב בז אל רקיא :יִרְמִאְד אָכִאְו

 .ורבְחל דָקֶא ןיִּתְמִי לַלַּפְתַחְל ּוסְנְכְנָש םינָש (בי

 םהמ דחא םדקו ,ללפתהל וסנכנש םינש :רמוא ןימינב אבא :אָיְנַמ
 ףרוט, : רמאנש ,וינפב ותלפת ול ןיפרוט ,וריבחל ו אלו אציו .ללפתהל

 :רמאנש ,ה'בקה אלא 'רוצ. ןיאו ,?ומוקממ רצ קמו :רמאנש .לארשימ
 'רב .יפוי] יפא בר .רמא ?ורכש המ ,ו5 ןיתמה םאו .ייָשֶּת ּךְדָלְי רוצ.

 .םי | ,כל סירכדַב .סע8 ד ,םי 41

 .הכו הכ ןיב--יכהו יכהדא .םהינש וכבו--והייורת וכבו

 .ץימחהש ןיי לש תויבח תואמ עברא ול ויה--ףוקתיא ארמחד ינד 'ת היל ןווה ואי
 שיו-הל ירמאו , דיסחה אלפ בר לש ויחא-אדיסח 'וכו הוחא .ולצא אב--היבנל לאע
 .(הזה ןופאה וילע אב ואטחב אמש) וישעמ לא וננודא ןנובתי--הילימב רמ ןייעיל . םירמוא

 דישח ימו ?(הרבע יתרבעש) םכיניעב ינא דושח םולכ-וכייניעב אנדישח ימו  .םהל-ןהל

 ילע עימשד אכיא יא ?רבד אל לע םיטפש השעיש אוה ךורב שודקה אוה דושח םולכו-'וכו
 --חיל ירמא |. תאז רמאי ,(יתאטחש אטח רבד) רבד ילע עמשש שיא שי סא-אמיל אתלמ
 אשביש רמ ביהי אלד  .טנעמש) ונל עמשנ ךכ-ןל עימש יכה  .םימכחה ול םירטוא
 דעב לבקמה ,הדש רכוח אוה םירא) וסיראל ןפגה תורומזמ קלח ןתונ ינודא ןיאש-היסיראל
 ריאשמ םנמואח-הינימ ידימ יל קיבש אק ימ | .(האובתה ןמ עודי קלח ותדובעו ותחרט
 ירמאד ונייה .לכה תא בנוג אוה אלה--הילוכ היל בינג אק אה ?המ רבד סיראה יל
 התא םג םעוט תייהו בגגה ןמ בונג-'ןכו בונג אבנג רתב .םדא ינב םירמואש והז-ישניא

 שי-ירמאד אכיא | .ול ןתאש ילע לבקמ ינא-היל אנביהיד ילע אנליבק .הבנגה סעט תא
 ימדב ןבדזאו אלח רקייא .ןיי השענו ץמוחה רזח--ארמח הוהו אלח רדה | .םירמוא

 : .ןיי לש ריחמב רכמנו ץטוחה רקיתנ-ארמחד
 ךנעמלה .ותלפת ונייה-ושפנ ףרוט . תעמשנ ותלפת ןיאש--ותלפת ול ןיפרוט (בי

 תא בוזעתו הניכשה קלתסת ךרבח תא תבזעו תסנכה תיבמ תאציש ליבשב םאה-ץרא בזעת
 1 ללפתמה ךרבח

-- 



 לארשי תורפס 139

 ּךמולש רֶהְנכ יִהָינ ימוצמל ָתְבַשקַה אול. : רמאנש , וללה תוכרבל הכוז :אנינח
 . .+'וגו "ףעְרז לוחכ יִָיו 'וגו

 . תַמְנְכה תיִבְּב אָלֶא תעָמָשנ םֶדָא לָש ּותְלַפְּת ןיא (גי

 תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא :רמוא ןימינב אָּבַ : זאָיְנמ
 ףיִנפְל ללפתמ בע רָשא הָלּפְתַה לָאְו הָנְרֶה לֶא עמָשל, :רמאנש ,תסנכה
 'רמא ,אדא [בר] רב ןיבר רמא .הלפת אהת םש הנר םוקמב -י"הַָוה תִיַּבַב
 .תדעב בָצְנ םיהלַא,, :רמאנש ? תפנכה תיבב יוצמ ה"בקהש ןינמ :קחצי יבר
 תדעב בצנ םיהלא,, : רמאנש ?םהמע הניכשש ,ןיללפתמש ,הרטעל ןינמו ,א"לֶא
 בָרָקּב, :רמאנש ?םהמע הניכשש ,ןידב ןיבשויש ,השלשל ןינמו "לא
 ?םהמע הניכשש ,הרותב ןיקסועו ןיבשויש ,םינשל ןינמו .+'טפשי םיהלא
 רֶפָמ בָתּכִיַנ עָמְשַיַ 'ה בשקיו והעְר לֶא שיא 'ה יִאְרַי ּורָּבְדַנ זִא, : רמאנש
  ?ישא ר''א ?ומש יבשוחלו, יאמ .י"ומש יִבְשחְלּו 'ה יִאְרְיל וינפל ןורָב
 ולאכ בותכה וילע הלעמ--ּהָאְשִע אלו םנאנו ,הוצמ תושעל םדא בשח וליפא
 .לָכּב, :רמאנש %ומע הניכשש ,הרותב קפועו בשויש ,דחאל ןינמו .האשע
 .י'ֶךיִּתְכְרַבּו ךיְלֶא אובָא ימָש תֶא .ריִּכְַא רֶשִא םוקָמַה

 .אוה ָּךורְּב שודקה לָש ןיִלְפְת (דו

 ה'"'בקהש ןינמ :קחצי יבר רמא ,אדא בר רב [ןיבא יבר) ןיִּבב רמא
 ,הרות אלא "ונימי, ןיאו י'וזְע עורזב) ּוניִמיִּב 'ה עַּבָשָג, :רמאנש ?ןיליפת חינמ
 לע 'ה, :רמאנש ,ןיליפת אלא "וזוע,ןיאו .יומָל תָּד שָא וניִמיִמ. :רמאנש
 .ץֶרָאַה יִמט לָּכ ּואָרָו, :ביִתְכִּד ? לארשיל םה זוע .ןיליפתהש ןינמו יָת מעל
 ןיליפת ולא : רמוא לודגה  רזעילא יבר : 5 וי"ָּדִיִלָע אָרְקנ 'ה םַש יִּב
 יִראָמָד ןיליפת :ןיבא רב אייח ברל קחצי רב ןמחנ בר היל רמא .שארבש
 היבק חַבשָמ ימו .וי"דָתֶא יג לֶאָרְשַי ףמעְּכ יִמּו.: ל'א ?והְּב ביתכ המ אָמְלָע
 דְריִמָאָה 'הנ םויה תְרמָאָה 'ה תֶא. : ביתכד ,ןיִא + לֶאְרְשִיִד והיִחְבַשב
 :םלועב תחא הָביִטַח ינותישע םתא : לארשיל ה"בקה םהל רמא ,יםויַה
 ..םלועב תחא הביטח ינותישע םתא .םלועב תחא הביטח םכתא השעא ינאו

 4סכ כ תומסס = .זט ,ג .יכסלמש < .סם4 .5- ,כס | סילסת8 65  ,תכ ןח .6 סיכנמ5 .טו--םי ,תמ סיעטי1
 .תי---ז'  ,וכ סירכד12 | .תכ וי 8 סימיס ירכד11 | ,+ = ,תכ סירכד10 0 ,טכ סילסתפ 3 ,ג) סירכד8 ,ת ככ סיעמיל

 ."תרעב .לוקב תוחבשתו תוריש רובצה רמוא םשש ,תסנכה תיבב--הנר םוקמב (גי

 םיהלא ברקב .הדע םיארקנ םישנא הרשע-'וכו הרשעל ןינמו .ולש דעומה תיבב-לא
 רשא-ימש תא ריכזא רשא .םינייד השלשב אלא "םיהלא, ארקנ ןיד תיב ןיאו--טפשי
 .דיחי ןושל-ךילא אובא . ירבדו יתווצמ יפ 4 ימש כזו

 ..חבשמ ימו ? םהב .בותכ המ--והב ביתכ המ . םלועה ןודא לש--אמלע יראמד (די
 -הביטח ? לארשי לש ויחבש תא אוה ךורב שודקה חבשמ םולכ-לארשיד והייחבשב הייבק
 | . ץפחו הלוגפ רבד
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 הביטח םכתא השעא ינא ףא .יידָחֶא 'ה ּוניִלֶא 'ה לאְרְשַי עמְש, : ביתכד
 . ץראב .דחא יוג לארשי ךמעכ ימו. :ביתכד ,םלועב תחא

 . תֶפְנְּכַה תיִבְב הָלְפְת (וש
 תיבל :אבל  ליגרה לכ +קחצי יב מאי ,אדא בר רב ןיבר רמא

 'ח אָרְי םֶכָב יִמ. : רמאנש ,וב ליאשמ ה'בקה ,דחא םוי אב אלו תסנכה
 --ךלה הוצמ רבדל םא ; "ול הג ןיִאְו םיִכָשְח הלה רַשַא ודבע לוקְּב עמש
 . ?אָמַעַט יאמ ,"'ה םשב חטבי. .ול הגונ ןיא--ךלה תושרה רבדל םאו ,ול הגונ
 היבקהש העשב :ןנחוי יבר רמא .חטב אלו ,'ה םשב חוטבל ול הָוַהִּד םושמ
 עוהמ. :רמאנש ,םעוכ אוה דימ ,הרשע וב אצמ אלו תסנכה תיבל אב

 .+י"הֶע יו אַ שיא ןיְִו יִאָּב
 . הָלּפְתל םוקמ תעיבק (זט

 : יהלא ,ותלפתל םוקמ עבוקה לכ :אנוה בר רמא ,וּבָלָח יבר .רמא
 וידימלתמ וינע יִא ,דיסח יא, : וילע ןירמוא תמשכו :ורועב (היהי) םהרבא
 םָּכְשַיַ : ביתכד ?םוקמ עבקד ןֶל אָנֶמ וניבא םהרבאו "! וניבא םהרבא לש
 אלא הדימע ןיאו ,+"ה .ינָּפ תֶא םֶש דַמָע רֶשֶא םוקָמה לֶא רקבּב םֶהְרְבַא
 . ללי סָחָיִּפ מעי, : רמאנש ,הלמת

 . תונוש תווָצְמ לָש ןָרָכָש זי

 עיפפי לא ,תסנכה תיבמ אצויה : אנוה בר רמא ,ובלח יבר רמא
 ןכש לכ-לַעמל לבא ,קפמל אלא ןרמַא אָל :ייבא רמא .הסג העיספ
 :[אריז] דיבז בר רמא . "ה תֶא תַעַדָל הָפּדְרִנ הָטְדְנְ -: רמאנש ,אָנָמיִהְרּד
 אק : אָעִמָא ,אָחְּבַשְב יול יטהְר א ןנברל והֶל אָנְזַח הָנה ייפ שירמ

 אָרְַא :ארדז יבר רמא .אָנמיַחְ (הוה) .יִמִנ אָנא- נאש הָיִרַאְּ וכלנ 'ה
 .9 68 סק7 .ג ,\ עשוס6 2 ,וק 0 .זכ | ,טי = תישפרכ4 ,3 סט ס .םי כ סיטעיפ .ד ,1 סוכנד1

 רשא .וילא אובל לינר היהש--'ה ארי .אב אל המל ,וילע לאוש--וב ליאשמ (וט

 -אמעט יאמ . תפנכה תיבל אובלמ ענמנו ךשוח םוקמל ךלה התע רשא-'וכו םיכשח ךלח
 .(?ול הגונ ןיא המ ינפמ) ? רבדה םעט ח₪

 : .(!םיעדוי .ונא ןיאמ  +ונל ןינמ-]ל אנמ ₪ -
 -ןרמא אל .םיהלא תיבמ חרוב אוה ולאכ הארנש ינפמ--הסנ העיספ עיספי לא (זי

 םנכהל--לעימל .(תסנכה תיבט םיאצוישכ) תאצל-קפימל .הפנ העיספ עוספל ןיאש ונרמא אל
 .ץורנ--חפדרנ . ץורל רהממ | ונאש ןכש לכ--.אנטיהרד ןכש לכ .(תסנכה תיבל תכלל)
 אקר .םימכחה תא יתיארשכ-ןנברל והל אניזח הוה יכ .הלחתמ-שירמ .'ה תא תעדל

 ; יללחמ אק . רמוא יתייה-אנימא . תבשב השרדה תא עומשל םיצרה-אתבשב אקרפל יטהר

 \ רחאל לבא-'וכו רמאד אהל היתעמשד ןויכ . תבשה תא םיללחמ סימכחה-אתבש ןנבר
 , ארגא .יכנא םג ץר יתייה-אנטיהר הוה ימנ אנא .'וכו ןופרט 'ר רטאש המ יתעטשש
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 --אָּתְעִמְשִר ארגא :אבר רמא .אקָחּוד-הֶלַכְד אָרְנִא  .אָטְהיִר--אקְרפד
 :[אָרְטּוו תֶשָש בר רמא .אָחקיִתָש--אָימט יִבְד ארגא :אפפ בר רמא .אָרָבְס
 רמא] .ולָּה-אָרַפְסֶהְ ארגא :!תשש בר רמא| .אָּתְַקַדִצ -אתינעתד ארגא
 . יִלָמ-אָלּולַח יִּבְד ארגא : [ישא בר

 . םּורְכְּכ תונָּתָשָמ ויִגָפ ,תייִרְבַל םֶרֶא ךְרֶצָנַש ןיִּכ :(חי

 ןמחנ ברל יביב בר :הל יָרַמָאָו יבא רב] יביב ברל ןנבר חיל ּורַמָא
 םידמועה םירבד ולא :היל רמא י"א ינָבְל תּולו םֶרְכ. יאמ :!קחצי רבו
 יִרמָאד רזעילא יברו ןנחוי יבר .םהב םילולומ םדא ינבו םלוע לש ומורב
 םורכ, :רמאנש ,םורככ תונתשמ וינפ ,תוירבל םדא ךרצנש ןויכ :ּוהָיַורת
 יכרכב שי דחא ףוע : רמא ,ימיד בר אָתֶא יּכ ?םורכ יאמ ."םדא ינבל תולז
 ימא יברי .ןיִנְְג המכל ךפהתמ ,וילע תחרוז המחש ןויכו ,םורכ ומשו םיה
 :רמאנש ,םימו שא ,ןיניד ינשב ןודנ ולאכ :והייורת ירמאד יא יברו
 .:"םיִמבּו שָאְב ּונאָּב ּונָשארְל שונא ּתְבַּכְרַה

 .םיִמְש אַרָי (טי
 וירבד םימש תארי וב שיש םדא לכ :אנוה בר רמא ,ובלח 'ר רמאו

 ויִתְוצְמ תֶאְו אָרְי םיִחלאָה תֶא עֶמְָשִנ לפח רָבָּב ףוס. :רמאנש ,םיעמשנ
 רמא :רזעלא יבר רמא ?'םדאה לכ הז יכ, יאמ + םֶדָאָק לָּכ הֶז .יִּכ רומש
 אבא יבר .הז ליבשב אלא ארכנ אל ולוכ םלועח לכ :אוה ךורב שודקה
 :חל ירמאו] יאזע ןב שיר .ולוכ םלועה לכ דגנכ הז לּוקש :רמא אנוכ רב
 .הזל תַוָצְל אלא ארבנ אל ולוכ םלועה לכ :רמוא !אמוז ןב ש"ר

 . םּולָש תַּכְרְּב לש ּהָכְרֶע כ

 ןתיל ליגר אוהש ,וריבחב עדויש לכ :אנוה בר רמא ,ובלח יבר רמאו
 .גי ,ָבי תלסקב = .כ* ,וס 058 | .ע ,כ' סילסה

 ידעב אוה ,םכח יפמ השרד עומשל םיצרה תוירבה םילבקמש ,רכשה רקיע-אטהיר אקרפד

 תבשב ףסאתמה ,םעה רכש-הלכד ארנא .השרדה תא םיניבט םניא םכור  ירהש ,םתצורמ

 .הפסאה תעב רשא ץחלהו קחדה דעב אוה-אקחוד .לנרה תוכלה תא עומשל לגרה ינפלש
 .אוהש הז דעב אוה (העומשה יפמ תרסמנה הרותה) העומשה רכש-ארבפ אתעמשר ארנא

 < םיקתושש הקיתשה-אתוקיתש . לבאה תיב--אימט יב .רבדה םעט תא ןיבהל חרוטו ענו
 ותואב םישועש םיינעל חקדצה- אתקרצ | .תינעתה רכש--אתינעתד ארנא |. לבאה :ינפב
 ה יבד . םיעמושה וכביש ידכ ,יהנ לוק םירהל-ייולד .דפסהה לש-אדפסהד | .םויה
 .ןתחה בל תא המשל , םירבד-ילימ . הנותחה

 ..םהינש םירמואש-והייורת ירמאד . םורמל הלועה הלפת ןוגכ-םלוע לש ומורב (חי
 אוה ולאכ הטוד תוירבל ךרצנה םדאח-'וכו ןודנ ולאכ .  םיעבצ-ןינוונ . אבשכ-אתא יכ
 .םיטבו שאב ןודנ

 = ףשורפ המ ,הט-יאמ .וירבדל םיעמושו ונמיח החונ תוירבה חורש-םיעמשנ וירבד (טי

 . ושטשלו וילא רבחתהל-תַוָצָל . בותכה לש
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 ול ןתנ םאו ,ויּוהפְדְרְו םולש שקב, :רמאנש ,םולש ול םידקי ,םולש ול
 .י"םֶכיִתְבִּב יִנָטֶה תל םֶרְכַה םֶּתְרַעְּב םֶּתַצְו. : רמאנש ,ןלזג ארקנ -ריזחה אלו

 .אּוה ךּורָּב שודקה לש ּותְלְפִּת ואכ

 ? ללפתמ ה"בקהש ןינמ :(ארמז ןבו יפי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא
 אל "םתלפתו ,י"יתלפת תייִבָּכ םיִּתְתַמְשְו יִשְדְק רח לֶא םיִתּואיִבַהְ. :רמאנש
 אבר רמא ?יִלָצַמ יאמ .יִלַצְמ ה"בקחש דמלמ ,"יתלפת, (תיבב) אלא ,רמאנ
 יסעכ תא ימחר ושבכיש יִנָפְלַמ ןוצר יהי :[בר רמא היבומ רב ארטוז בר]
 < םינפל םהל םֶנָפֶאְו ,םימחרה תדמב ינב םע גהנתאו ,יתודמ לע ימחר ולוניו
 .ןידה תרושמ

 ריטקהל .יתפנכנ תחא םעפ :עשילא ןב לאעמשי יבר רמא :אָינת
 .אשנו םר אסכ לע בשוי תואבצ 'ה הי יתיארו םינפלו נפל תרוטק
 יהי ,םלוע לש ונובר :ול) וינפל יתרמא !ינכרב ,ינב לאעמשי :יל רמאו
 גהנתתו ,ךיתודמ לע ךימחר  ולוגיו ךסעכ תא ךימחר ושבכיש ךינפלמ ןוצר
 .ושארב יל ענענו !ןידה תרושמ םינפל םהל םנכתו ,םימחרה תדמב ךינב םע
 רזעלא יבר רמא .ךיניעב חלק יהת לא טירה תכרב ?ןל עמשמ אק יאמ
 ינש .ירהש ,ךיניעב הלק שידה תכרב יהת לא םלועל :אנינח יבר רמא
 דוד :ןה ולא ,םתכרב םהב המייקתנו ,םיטוידה ינש  םוכרב רודה ילודג
 'ה ּךְלָמ לֶא הָנְרֶא רֶמאיַ, + ביתכד ,יפוביה הנורא היכרבד--דוד .לאינדו
 6 | %% חַלָּפ ָּתְנַא יד הלא. : ביתכר .אָּכְלַמ שוירד היכרבד--לאינד :+"ףצְרְי ףיקלא

 . ךָנבְיִשְי אוח אָריִדְתַּב הל

 .1סעּכ תַעָשּב םֶדֶאָל םיִצְרְמ יא (בכ

 תעשב םדאל ול ןיִצְרִמ ןיאש ןינמ :יפוזי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא
 ןתמה : השמל ה"בקה היל רמא .יףְל יתוחינהו וכלי יִנָפ. : ביתכד ? ומעב
 אָשְרּוקְּב המק אָחְתִיִר אָּכִא יִמּו . ךל חינאו םעז לש םינפ ורבעיש דע ,יל
 המכו .עגר ?ומעו המכו .ל"םּ לָכָּב םֶעוז לֶאְ :אָינתד ,ןיִא ?אוה יִרֶּב
 הנומשו םינומשו תואמ הנומשו םיפלא תנומשו אובר תשמחמ דחא ?עגר

 .בי 1 סילסהז .די  ,גל תומס6 .1י ו ל5ינד5 .גכ ,הכ ב ו 4 ,וג סש8 .די ,ג ,סיעשיל .וט ,ד) סינסת1

 -םולש תלאש לע ול ובישה אלש 0 , ונממ לוזנל םולכ ול ןיאש-ינעה תלזנ (כ

 .איה הלזנ וז ףא
 אלש-ןידה תרושמ םינפל ? ללפתמ אוה המ-ילצמ יאמ | .ללפתמ-ילצמ (אכ

 -ושארב יל ענענו .היבקח לש ומש אוה- -לאירתכא . ןידה רמוח יפל םנודל םמע קדקדא

 ןמ םידמל ונא המ) ?ונל עימשמ אוה המ-ןל עמשמ אק יאמ . ןמא הנועו יתכרב לע הרומכ
 היל חלפ תא יד ךהלא < טושפ םדא-טוידה . 4 ה"בקה תא לאעמשי 'ר ךרבש ,תאזה הכרבה
 . ךליצו אוח ,דימת ול דבוע התאש ,ךיהלא-ךניבזישי אוה ארידתב

 ישי יכו-אוה ךירב אשדוקר הימק אחתיר אכיא ימו . םיסייפמ-]יצרמ (בכ
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 םעלבמ ץוח ,העשה התוא ןּוכָל הלוכי הירב לכ ןיאו עגר איה וח ,העשב
 . 'ןויִלָש תַעד עַד, :ּהיִּב ביתכד ,עשרה

 .םֶדֶא לָש ּּבָלְּב תּודְרַמ (נכ

 םדא לש ובלב תחא תודרמ הבוט : יסוי יבר םושמ ןנחוי יבר רמאו
 הָבּושָאְו הָכְלִא הָרְמָאְו 'וגו ָהיִבָהַאְמ תֶא הָפְּדְרְו, ?רמאנש ,תויִקְלמ חמכמ רתוי
 האממ .רתוי : רמא שיקל שירו . י"הָתָעַמ זַא יל בופ יִּכ ןושארַה יִשיִא לא
 . י"הֶאַמ ליִסָּכ תוכהמ ןיִבָמְב הָרַעְג תחָּת :רמאנש , תויקלמ

 . לֶאְרְשִיְל אוה  ךּורְּב שודקה ןַתְָנָש םיִרְבִר הָשַלָש (דכ

 ינפלמ השמ שקב םירבד השלש :יפוי יבר םושמ ןנחוי יבר רמאו
 ,ול ןתנו-לארשי לע הנכש הרשתש שקב .ול ןתנו אוה ךורב שודקה
 תדובע ידבוע לע הניכש הרשת אלש שקב :+ו"ּונָמִע  ףְּתְכְלִּב אלה, :רמאנש
 ויכרד | ועידוהל שקב :*'ּךֶמַע יש ּויִלְפְנ, :רמאנש ,ול  ןתנו-םיבכוב
 ונובר : וינפל דמא .י"ָיִכְרְּד תֶא אָנ יִנָעיִרוה,, : רמאנש ,ול ןתנו-ה''בקה לש
 ול בומו עשר שי :ול ערו קידצ שיו ול בוטו קידצ שי המ ינפמ !םלוע לש
 קידצ ,קידצ ןב קידצ--ול .בוטו קידצ ,השמ :ול רמא ?ול ערו עשר שוו
 ןב עשר-ול ערו עשר ,קידצ ןב עשר-ול בוטו עשר :עשר ןב קידצ--ול ערו
 ןב קידצ-ול ערו קידצ ,קידצ ןב קידצ-ול .בוטו קידצ,, :רָמ רמא .עשר
 ותָמּוי אל םיִנָבְו, ביתכו ז"םיִנָב לע תובָא ןוע דקופ,, ביִתְכ אָחְו זיִנִא : "עשר
 השעמ ןיזחואשכ אָה :אָישק אֶל ןנִנשִמּו ,ירדהא יִאְרק ןנמרו ,י"תובָא לע
 יִכָה אלא ?םהידיב םהיתובא השעמ ןיזחוא ןיאשכ אָה ,םהידיב םהיתובא
 :רומג וניאש קידצ-ול ערו קידצ ,רומג קידצ-ול בוטו קידצ : היל רַמָאק
 יברד אָגיִלַּפּו .רומג עשר-ול ערו עשר ,רומג וניאש עשר--ול .בוטו עשר
 : רמאנש ,ול ונתנ אל תחאו ,ול ונתנ םיתש : ריאמ יבר רמאד ,ריאמ

 .15 ,דכ סירכרפ .ס ,כ ספ? .גי סמ סש6 .סק5 .זע ,ג) קומש4 . י זי ילפמ5 .ט | ,3 עסוסל .!ט ,דכ רכרמב1

 .וב בותכש-היב ביתכד .(?אוה סעוכ יכו ? אוה ךורב שודקה ינפל סעב

 - הפדרו .וישעמ לע טרחתמו ובלב ענכנ םדאהש--'וכו תודרמ הבוט . הענכה-תודרמ (גכ
 .ןושארה ישיא לא הבושא : רמאל הבל לע םישת ,הל רזוע ןיאש הארתשכו-'וכו היבהאמ תא
 ' .ליסכה תא םיכמש תוכמ האממ רתוי ןיבמ םדאב תחת הרענה-'וכו הרעג תחת

 רמא . םימעה רתי לכמ הז רבדב םיניוצמו םילדבומ היהנ-ךמעו ינא ונילפנו (דכ

 קידצ ןב קידצ אוה ול בוטו קידצש השמל ראב ה"בקה יכ ,רמאש יסוי 'ר : רמולכ) ןודאה רמא-רמ
 < יארק ןנימרו .בותכ אלהו-ביתכ אהו . (איַה ןיא :ןושלמ) ? אוה ןכ םנמואה--יִניִא . ('וכו
 .ונאו-ןנינשמו .(הז תא הז םישיחכמ םה ירהש) הזמ הז םיבותכה תא םירתומ ונאו-ידדהא

 ישעמב םיזהוא םינבה םא--!וכ\ ו אה . הריתסו ישוק ןאכ ןיא-אישק אל .  םיצרתמ

 .ןכ פאו-'וכו ןיזחוא ןיאשכ אה |. םהיתובא ןוע תא םג םהילע דקופ ה"בקה זא ,םהיתובא

 ףכ--רמאק יכה !עשר ןב קידצ אוה ול ערו קידצ יכ ,רמאנש המל הריתפ הזב שי אלה
 ירבד לע תקלוה (םירבד השלש השמל ןתנ ה"בקהש) תאזה העדה--ריאמ ירד אנילפו .רמא
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 רֶשָא תֶא יִּתְמַמְרְי ,ןוה אש יפ לע ףא--'ןחֶא רֶשָא תֶא יִתּוַמְו-
 | . ןוגה וניאש יפ לע ףא -- י''םַחְרַא

 .הָשלְשְל המ הָכֶז הָשַלֶָש רַכְשַּב (הכ

 ןב עשוחי יברד ּהיִמָשְמ אָנֶּמ .?"יִנָּפ תֶא תוארל .לכּות .אל רמי
 יניא--חצור התאש וישכע ,תיצר אל -יתיצרשכ :השמל ה'בקה ל"א : החרק
 לאומש יבר רמאד ,ןתנוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש יברד אגילפו .הצור
 הָשמ רֶּתַסִיַש רכשב .השלשל הכז השלש רכשב : ןתני יבר רמא ינמחנ רב
 ;י'ויִלַא תַשָנִַמ ּואְריִי ל הכז י'אָרָי יִּכ, רכשב :םינפ רֶתְְלְקְל הכז י'ויִנָּפ
 תֶא :ָתיִאְרְו יִפּפ תֶא יִתריִסְה זו ,-- יב 'ה תעמָתּו,ל הכז י"טיִּבַהְמ, רכשב
 ה"בקח הארהש ,רמלמ :אריסח ש"ר רמא אנזיב רב אמח בר רמא- + ידוחַא
 .ןיליפת לש רשק השמל

 . םֶדָא לֶש ותיִבְּב הָעְר תּוּבְרִמ ווכ

 םדא לש ותיב ךותב הער תּוּבְרַת השק :י"בשר םושמ ןנחוי 'ר רמאו
 םולָשְבַא יִנָפִמ וחְרְבַּב דָוְדְל רומזמ, :רמאנש ,גונמו גוג תמחלממ רתוי
 יִבִג ולאו ;י"יִלַע םימק םיִּבר :יִרָצ ובר הָמ 'ה,, :היִרְתַּב ביתכו ."ונב
 המ,, ולאו , גויי וגְהְי םיִמָאְלּו םָיוג ּושְנְר המ : ביתכ גוגמו גוג תמחלמ
 רומזמ, ,"ונב םולשבא ינפמ וחרבב דודל רומזמ,, = . ביתכ אל "ירצ ובר
 ,המוד רבדה .המל :יאחוי ןב שיר רמא ?היִל יִעְּבִמ "דורל הניק,--"דודל
 .חמש וערפש רחאל ,בצע היה ועָרֶּפָש םדוק .בוח רטש וילע אציש םדאל
 הָעְר ּיִלָע םיקמ יננה, + ה"ב שודקה ול רמאש ןויכ ,דוד :ןאכ ףא
 ןויכ .ילע סָיַָמ אָלִד ,אוה .רזממ וא דבע אָמָש :רמא .בצע היה ,יי'ָךַתיִּבִמ
 אָרְּב םָתְס :רמא ."רומזמ, :רמא יִכָה םושמ .חמש ,אוה םולשבאד אָזַחּד

 0 . אָּבַא לע םיִחָרְּד
 .נכ ,ג5 תומספ | .ת כי רכדמכד .ו ג סס6  .ל ,ד) סמ5 .סם4 ו ןג סספ .כ ,3) תומשל .טי גל .תומט

 .לי כי .3- לסומש19 ,5 ,כ סש11 ,כ סכ סם10 5 ,נ סינסת%

 . הזל יואר וניאש יפ לע ףאו ,העש התואב וילע ימחר ורמכי רשא--[חא רשא תא .ריאמ 'ד

 ירה ,םימחרו הנינח ןושל םימעפ יתש אלא חרמאנ אל הזה בותכבש ןויכמו--'וכו יתמחרו

 .השמ לש תושקב יתש קר אלמ ה"בקהש עמשמ
 רתסיו, : רטאנש--תיצר אל .ינפ תא ךתוארהל יתיצר הנפה הארמב--יתיצרשכ (הכ

 .םינפה תוזח-רתפלק .לאומש 'ר ירבד לע תקלוח תאזה העדה--אנילפו ,"וינפ חשמ
 .שארה ירוחאמ אוהש--ןיליפת לש רשק .וינפ רוא ןרקש--םינפ רתסלקל

 ןנוקל וילע היה אלה) ול ךירצ--היל יעבמ  .וירחאל--חירתב .ךונח--תוכרת וכ
 םושמ .הארש ןויכ-אזחד ןויכ .ילע סוחי אלש-ילע םייח אלד .(!רמזל אלו וז ותחירב לע
 .ויבא לע םחרל ןב לש וכרד-אבא לע םיחרד ארב םתפס .הז םושמ--יכה
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 . ּהָרּומְלְמ רֶתוי הרות לש ּהָשּומָש לודָג זכ |

 ,הדומלמ רתוי הרות לש ּהָשּומָש לודג :י"בשר םושמ ןנחוי 'ר רמאו
 אל "'דמל,, - ,"ּוהְיְלא ירי לע םִיַמ קַצָי רֶשא טָפָש ןָּב עָשיִלֶא הפ, :רמאנש |

 . הדומלמ רתוי השומש לודגש ,דמלמ :''קצי,, אלא ,רמאנ

 .תָסְנְבַה תיִבָּב הֶלֶפְּת (חכ

 םש םנכנ וניאו וריעב תסנכה תיב ול שיש ימ לכ :יול יבר רמא
 םיִעְרָה .ינָכָש לָּכ לע 'ה רמָא הכ, :רמאנש ,ער ןכש ארקנ ,ללפתהל
 ינוח :רמאנש ,וינבלו ול תולג םרוגש אלא דוע אלו ,יוגו "הלחנב םיִעְגּוגה
 .י"םֶכּותִמ שותָא הָרּוהְי תיִּב תֶאְו םֶתְמְדַא לַעָמ םֶשתּו

 ."אצְמ תַעְל, (טכ

 תעל. :אנינח 'ר רמא .י'אצמ תֶעְל לא דיִסָח לָּכ לָלּפְתִי תאז לע,
 שיִניִא ביִסָנ יִּכ אָבְרְעַמְב .י'בוט אָצֶמ הָשֶא אָצְמ. : רמאנש ,השא וז--"אוצמ
 השא אצמ, :טיתכר ,'אצמ, .?"אָצומ. וא "אצמ, :יִכָה היל יִרָמָא ,אָחְתֶא
 ןתנ יבר .יהֶשֶאָה תֶא תֶוָמַמ רמ יִנָא אָצומּו. :בותכד ."אצומ, :"בוט אצמ
 רב ןמחנ בר .ז"םייח אָצַמ יִאְצומ יִּב. : ביתכד ,הרות וז -"אוצמ תעל, :רמוא
 יִמנ אנ ..י"תואָצוח תַוְמְל, : רמאנש ,התימ וז-"אוצמ תעל, :רמא 5

 ''תואצות,--"תואצות תומל,, :רמאנש ,םלועב וארבנ התימ ינימ ג"'קתת :י
 הָרְּכְסַא .הקישנ--םלוכבש אָחיִנ ,הָרְכְסַא-םלוכבש השק .הֶוָה יִבָה ו
 יפב .יִרּוטיְפכ :יִרמָאְר אָּבִא .אָרְשנ ירוחאלְד אְרמטר אָבְבְגֶא אָרֶיַחְכ יִמָד
 וז--'אוצמ תעל,, : רמא ןנחוי 'ר .אָּבְלַחִמ אָמְיִנְּב לַחְשמכ אומד הקישנ .טשְו
 ואָצַמַ יִּכ ּושיִשָי ליִנ .יִלֶא םיִחָמָשַה, ?אָרְק יאמ :אנינח 'ר רמא .הרובק

 כ ק מז וכ ו ל .ככ ,סי ל 4 ,כ) סינה ספ .רי כי  סימריפ .5י ,ג .כ סיכל1

 .(כ ,סס סיס

 תושעל ךנחתמ םדא ודי לעש ,םיטכחה ידימלת ינפל שומשח--הרות לש השומש (זכ

 . םהישעמב
 --יכה היל ירמא אתתא שיניא ביסנ יכ .ז(לארשי ץראב) ברעמב--אברעמב (טכ

 אינת .הלקו הפי חתימ תומיש-התימ וז .ךכ (ותוא םילאוש) ול םירמוא השא אשונ םדאשכ

 < עשת ונייה) ןכ איה "תואצות, הלמה-הוה יכה אירטמיגב תואצות .ונינש םנ ךכ-יכה ימנ
 ,פורק\ ןורגה תלחמ--הרכסא .תותימה לכמ השקה חתימה--םלוכבש השק .(השלשו תואמ
 םיכבפנה םיצוקל המוד-ארשנ ירוחאלד ארמעד אבבנא ארזיחכ ימד . הלקה-אחינ .(העעפ
 .,רמצ תזנ ךותמ םיצוק איצוהל השקש םשכ :רמולכו וירוחאל ךילשמ םדאהש | ,רמצ תזגב
 לבחכ-טשו יפב ירוטפכ . םירמוא שי-ירמאד אכיא .(ףונה ןמ המשנה תדירפ השק ךכ

 --הקישנ .(קחודב וב םנכנ לבחהו  ,רתויב רצה) חתפמה ךות | לא (רתויב בעהי  הינאה
 -אבלחמ אתינב לחשמכ . הקישנב השמ תמשנ תא חקכל ה"בקהש ומכ ,הקישנ תתימ
 < ונא בותכ הזיאמ-ארק יאמ .(תאזה התיטה איה הלק ךכ לכ) בלחה ךותמ רעש איצומכ
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 יִמָחְב שיניא יִעְּבְל :יִשָנִא יִרָמֶאְד ויה : אליש בר רב אבר רמא .ו"רבְק
 , אָמְלְש אָתיִרְתְב אָלּוּבְז רע

 .הָכְלַחּב םיִנְיָצְמַה םיִרְעְש ל

 אָחָיְלַטִמ יִלָמ יִנהַמ רמ ןֶל אָמיִל :אפפ רב םרפרל אבר חיל רמא
 בר רמא יִכָה :ףיל רַמָא .אּפְשִנְכ יִבְד ילימב ארפח ברד ּהיִמְשִמ תְרַמַאּד
 'ה בהוא ? בלטו תונְּכָשִמ לכמ ןויצ יִרָפַש 'ה בא, :ביתכד יאמ : אדסח
 רַמָאַד ּוניהו  .תושרדמ יתבמו תויפנכ יתבמ רתוי הכלהב םינייוצמה םירעש
 ה"בקהל ול ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ :אלועד הימשמ ימא רב אייח יבר
 .דבלב הכלה לש תומא 'ד אלא ומלועב

 .םיִמָש אָריִמ רַתו ועיִנִמ הָנָהְנה לוד .ופב .םוקְמְּב םֶדָא רּודָי טֶלעְל ואל

 םוקמב םדא רודי םלועל :אלועד הימשמ [ימא רב] .אייח .יבר רמא
 : אָיְנַתָהְו .הערפ תב תא המלש אשנ אל םייק ארג ןב יעמשש ןמז לכש ,ובר |

 אייח יבר רמאו .חיל ףָייַכ אָלְד אָה ,היל ףֶיָכְד אָה :אישק אל ?רודי לא
 ולָאָד ,םימש ארימ .רתוי ועיגימ הנהנה לודג :אלועד הימשמ [ימא .רב)
 ועיגימ .הנהנ יבג ולאו | יה תֶא אָרָי שיא ירשא. :ביתכ םימש ארי יב
 בוטו הזה םלועב ךירשא--י'ְדְל בוטו ךיָרְשַא לָבאת יִּכ ףיִפּכ עיִנָי : ביתכ
 ."ךל וטו. היב ביתכ אל םימש ארי יבגלו .אבה םלועל ךל
 . םיִרְצִמ ללָש (בל /

 ןושל אלא אנ ןיא :יאני יבר יב יִרָמִא -י'וגו 'םעֶק יקאּב אָנ רב
 השקפב :פחל. רומאו ךל .(ךממ השקבב :השמל .ח"בקה ול רמא .השקב
 םּודָבַעַש :קידצ ותוא רמאי אלש ,בהז ילכו ףסכ ילכ םירצממ ולאש ,םכמ
 ורמא .םהב םייק אל ילודֶג שּוכרב ּואְצָי ןָּכ ירחא ,םהב םייק ""םַתְוא ונעו
 ּויהו ,םירוסאה תיבב שובח היהש םדאל לשמ !ונמצעב אצנש יאְוְלּ ;ו5

 .די סכ סבז .גי ,וט תיכסרכ6 .כ 6, י תומכמ | ,תכק סט4 .6 ,כיק סש5 ,3 ,ופ סילסתפ .סכ ,ג 1

 םירמואש והז-ישניא ירמאד ונייה .וילע ללפתמ דיסחהש רבד איה הבוט הרובק םגש ,םידמל
 ,םימחר םדא שקבי-אמלש אתיירתב אלוביז דע וליפא ימחר שיניא יעביל .םדא ינב
 . ול םולש אהי (ורבק לע ןורחאה רדעמה רפע תכלשה דע) ןורחאה רדעמה דעש

 הימשמ תרמאד .(םיחבושמה) םיפיה םירבדה םתואמ-אתיילעמ ילימ ינהמ (ל
 םינייוצמה .  תסנכה תיב ינינעב-אתשנכ יבד ילימב .אדפח בר לש ומשמ תרמאש--'וכו

 --תושרדמ יתבמו .ההכלהה תארוהב קוסעל םוי לכב תועיבקב םש םיפסאתמש-הכלהב

 .רמאש והזו-רמאד ונייהו . תושרדב קר םש םיקסועש

 יאוה ףופכ סא-היל ףייכד אה .הריתס וז ןיא-אישק אל . ונינש אלהו--אינתהו א
 םמוקתהל אלש ידכ ,ןגממ קחרתהל ול בוט--ואל םאו .ולצא רורי ,ותחכות תא לבקל וברל
 ְּ . 'וכו בותכ ועיגימ הנהנ לצא אהו--'וכו הנהנ יבג ולאו . דיזמב וינפמ

 ותוא .םירמוא ויה יאני 'ר לש ושרדמ תיבמ םימכה ידימלת-יאני 'ר יבד ירמא בל

 .רוסא--שובח .שוכר ילב םג ולו-ונמצעב .השמ לא .לארשי ינב-ול ורמא . םהרבא-קידצ
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 ןוממ ךל םינתונו םירופאה תיבמ ךתוא ןיאיצומ רחמל :םדא ינב ול םירמוא
 !םולכ שקבמ יניאו דימ ינואיצוה ,םכמ השקבב :םהל רמואו ,הברה
 :יִרְמָאְד אָּכַא .םחרכ לעב םוליאשהש ,דמלמ :ימא יבר רמא--ג"םּוליִאְשיַו
 :רַמָאָד ןאמ .לארשיד םחרכ לעב :ירמאד אכיאו ,םירצמד םחרכ לעב
 לעב :רמאד ןאמו :י"לֶלַש קָלָחְּת תַיּב תו, ביתכד--םירצמד םחרכ לעב
 ,רמלמ :ימא בר רמא -+"םִיְרְצִמ תֶא ולצניו/-.יושמ םושמ--לארשיד םחרכ
 ןיאש הלוצמכ הואשע :רמא שיקל שירו .ןגד הב ןיאש הדוצמכ הואשעש
 .םינד הב

 ."םיִאָטַח ּומַּתַי, (נל

 .אָבּומ היל יִרעְצְמ אק ווהו ריאמ יברד היִתּובְבְשְב וחד ינוירב ּוהְנָה
 :ּהתיִבְד הירורב היל הרמא .ּותומילְד יִכיַה יִּכ והָילָ ימחב מ"ר יִעָב אק הנה
 "םיאטח. ?"םיאטוח. ביתכ ימ ?+"םיִאָמח ומי, :ביתכד םושמ ,ףיֶּתַעד יאַמ
 -םיאטח ומתיד ןויכ ,"םֶניִא דוע םיִעָשְרִו, :אָרְקַב היִפיִסָל ליִפָש דועו !ביתכ
 דוע םיעשרו,--הבושתב יִרדִהְלְה והילע ימחר יִעְב אלא = .םניא דוע םיעשרו
 .הבושתב יִרְדְחְו והיילע יִמָחְר אָטְּב ."םניא

 .דוָּד תריִש (דל

 תַרותְו הָמְכָחְב הָחְתּפ ָהיִּפ, ביתכד יאמ :י"בשר םושמ ןנחוי יבר רמא
 דוד דגנכ אלא ורמא אל הז ארקמ המלש רמא ימ דגנכ "הנשל לע רָמַח
 :;רמאנש ,הריש רמאו ומא יעמב רד .הריש רמאו תומלוע 'הב רָּדַש ,ויבא
 לכתסנו םלועה .ריואל אצי :""ושךק םש תֶא יבָרק לָכְו 'ה תֶא יש כרב
 חכ יִרָובְּג יָכָאְלמ 'ה ּוכְרָּב, :רמאנש ,הריש רמאו  תולומבו םיבכוכב
 ידשמ קני גזרמוגו "ואָבְצ לָּכ 'ה ּוכְרֶּב .ורָבִּד לוקְּב טמשל ּורָבְר ישע
 לֶאְו יה תֶא ישְפנ יִכְרָּב, :רמאנש ;הריש רמאו הידדב לבתסנו ומא
 :רמאנש ,הריש רמאו םיעשר לש ןתלפמב האר .יי"ּיְלּומְנ לב יִחְּכִשֶּמ

 סע סעד |45 ,גק סינסת6 | .וכ ,5) ילטמש = .ס) ,דק סינסת4  .ו) כי תומספ .גי ,סס ל . ,בי .תומב1

 .2 סכ סע8 ,5כ- -ב

 הדוצמכ .ךרדב דבכ אשמ םמע תחקל וצר אלש--יושמ םושמ .םירמוא שי--ירמאד אכיא
 הראשנו תופועה הילא ונפ אל ןכלו ןנד היתחת הרז אל דויצהש תשרכ--ןנד הב ןיאש

 . םשוכר לכמ םירצמה ונקורתנ םג ךכ ,הקיר
 לש ותונוכשב ויהש--ריאמ 'רד היתובבשב ווהד .םיצירפה הלא--ינוירב והנה (נל

 מ"ר יעב אק הוה .הברה ותוא םירעצמ ויח-אבוט היל ירעצמ אק  ווחו .ריאמ 'ר
 (םהילע ללפתמ היה) םימחר םהילע שקבמ ריאמ 'ר היה-ותומילד יכיה יכ והיילע ימחר

 .י(?ותומיש ללפתהל ךבל לע הלע המ ינפמ) ? ךתעד המ-ךיתעד יאמ .ותשא-והתיבד .ותומיש
 -ביתכ םיאטח . תולכלו םותל םיכירצ םיעשרה-םיאטח ומתי .בותכש ינפמ-ביתכד םושמ

 < ףוס תא ארקו לפשה-ארקד היפיסל ליפש .םיאטחה אלא ,םותל םיכירצ םיאטוחה אל : רטולכ

 והיילע ימחר יעב .םיעשר דוע ויהי אל זא ,םיאטחה ומתי םא--'!כ| ומתיד ןויכ . בותבה

 = ירדהו וחיילע ימחר אעב .הבושתב ורזחיש םימחר םהילע שקב--הבושתב ירדהלד

 .הבושתב ורזח םהו םימחר םהילע שקָב--הבושתב

 ידשמ וקניש בלחמ םילומגה לכ-וילומג לכ ו אוה המ--ביתכד יאמ (דל
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 גג"היוללח 'ה תֶא יִשְפנ יִכְרּב םֶכִא דוע םיעָשרּו ץֶרֶצָה ןמ םיִאָמַח ומתי.
 ָתְלְַ יהל 'ה ג'ה תֶא יש יכְָּב. : רמאנש ,הריש רמאו התימה םויב לכתסנ
 אבר רמא ?רמאנ .התימה םוי לעד עַמָשַמ יאמ .י"ָּתְשְבְל רֶדָחְו דוה דאמ
 ףסות ןּולָהְבַי ףיִנָּפ ריִּתְס :ביתכד ,אָניִנִעְר אָפיִמִמ ":אליש בר רב !הברו
 .י"ןובושי םֶרפְע לֶאְו ןשי םָחּור

 ירד המק ַחיִכָש הוה אבקוע רמ :חל יִרְמִצְו ,אבקוע רב ימיש,בר
 יאמ :ל"א | .יול ןב עשוהי יברד היִמק אָּתְדִגא רָּבַסִמ הָוְהו יפ ןב ןועמש
 אלש הארו אב :ל'א ?+"ושְרַק םש תֶא יבָרק לָכָנ 'ה תֶא ישפנ יִכְרַּב.:ביתכד
 וניאו לתוכה לע הרוצ רצ :םדו רשב תדמ .םדו רשב תדמ היבקה תדמכ
 הרוצ רצ :ןכ וניא ה"בקהו :םיעמ ינבו םיברק ,המשנו חור וב ליטהל לוכי
 :הנח הרמאד ּויַהְו .םיעמ ינבו םיברק ,המשנו חור הב ליטמו הרוצ ךותב
 ?"וניהלאכ רוצ ןיא, יאמ ,י'ּוניִקלאָּכ רוצ ןיִאְו ֶּתְלַּב ןיִא יִּכ 'הּכ שודק ןיא,
 לא :איפנמ רב הדוהי בר רמא ?'ךתלב ןיא יכ. יאמ .וניהלאכ רייצ ןיא

 רשב תדמ ה"בקה תדמכ אלש .'ּךְתּולבְל ןיא, אלא ,"ךתלב ןיא יכ, ירקת |
 :היל רמא .וישעמ הלבמ -ה'בקהו ,ותוא ןילבמ וידי ישעמ ,םדו רשב :םדו
 ןרמא אל ?דוד ןרמא ימ דגנכ "ישפנ יכרב. 'ה יגַה :ףָל אָנִמָא אק יִבָה אָנַא
 ףא ,םלועה לכ אלמ אוה ךורב שודקה המ .המשנ דגנכו ה"כקה דגנכ אלא
 .הניאו האור המשנ ףא ,הארנ וניאו האור ה"בקה המ :ףוגה לכ האלמ המשנ
 לכ תא הז המשנ ףא ,ולוכ םלועה לכ תא ןז אוה ךורב שודקה המ :תיארנ
 ,םירדח ירדחב בשוי היבקה המ :הרוהט המשנ ףא ,רוהט ה'בקה המ :ףוגה
 וללה םירבד השמח וב שיש ימ אבי .םירדח ירדחב תבשוי המשנ ףא
 .וללה םירבד השמח וב שיש ימל חבשיו

 . םיִרָחַא תּוכְזַב ול םילות ומָצַע תּוכְזְב הָלּותַה לָּכ (הל

 --ומצע תוכזב הלותה לכ :ארמז ןב יסוי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא
 .ומצע תוכזב ול ןילות-םירחא תוכזב הלותה לכו ,םירחא תוכוב ול ןילות
 לֶאְרְשיְלּו קָחְצִיְל םֶתְרְבַאְל : רוכ :רמאנש ,םירחא תוכזב הלת השמ
 הָשמ .ילּול םֶריִמְשַהְל רַמאַ, :רמאנש ,ומצע תוכזב ול הלת ,י'ָךיִדָבַש
 יתְכַלַהְתַה רֶשֶא תֶא אָנ רֶכְ, : ביתכד , ומצע תוכזב הלת היקזח .ז'וגו "ורחב

 -יגכ ,וק סינסתל ג ,כ  תומב6 5 .5 3לומפ5 5 ,גק סט4 .טכ סכ סע3 5 סע סש2 סל דק 1

 הימק חיכש הוה .ןינעה ףופמ--אניינער אפיכמ ?חכומ ןינמ--עמשמ יאמ |. םהיתומא

 -'וכו אתדנא רדסמ הוהו .יזפ ןב ןועמש 'ר לצא אובל ליגר היה--'וכו ןועמש ירד
 םימי  םיכיראמ-ותוא ןילבמ | .והזו-ונייהו .יול ןב עשוהי 'ר ינפל הדנא ירבד רדסמ חיהו
 ןפואב הלאה םירבדה תא ראבמ ינא) ךכ ךל רמוא ינא-ךל אנימא אק יכה אנא .ונממ
 . הלא-'נה .(רחא

 ולש תוכזב דפח ומע השעיש ה"בקה תאמ שקבמש-ומצע תוכזב הלותה (הל



 ו
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 : הָעיִשוהְל תאוה ריִעָה לֶא יתנו, : רמאנש ,םירחא תוכזב ול הלת ,י"ָדיִנָפְל
 ןב עשוהי 'ר רמאד ,יול ןב עשוהי יברד ּוניָהְו .+ יִּדְבַע דָוָּב ןעמְלו ינעמל
 ה"בקה ול רָגַָשָש העשב וליפא ?*רַמ יל רַמ םולָשֶל הנה. ביתכד יאמ :יול
 .ול אוה רמ ,םולש

 . שיִאָה ןמ רֶתוי םיִחְרּואָּב תֶרָּכמ הָשִאְה (ול

 רמא--+"אוח שודק  םיהְלֶא שיא יִּכ יִתְעַרָי אָנ הגה ּהָשיִא לֶא רָמאּתַ
 שודק, .שיאה ןמ רתוי םיחרואב תֶרָּכִמ השאהש ןאכמ :אנינח רב יפוי יבר
 ,?'דיִמָּמ ּוניְלָע רֶבוע. . ונחלש לע רבוע בובז התאר אלש ? העדי אָנְמ--"אוה
 דימלת חָרָאְמַה לכ :בקעי ןב רזעלא יבר םושמ אענח רב יסוי יבר רמא
 , ןידימת בירקה ולאכ . בותכה וילע הלעמ .ויסכנמ ּוהְנַהְמּו ותיב ךותב םכח

 . אָטַחַה יִנָפָמ הָשּובַה  .ורכַח לע םיִמָהַב תשקב וזל

 שקבל רשפאש לכ :ברד הימשמ אבס אנניח ורב הבר] יבר רמאו
 יל הָליִלָח .יִכָא םג, :רמאנש ,אטוח ארקנ ,שקבמ וניאו וריבח .לע םימחר
 ,אוה םכח דימלת םא :אבר רמא .י"םֶכְדַעַּב לַלַפְתַהְל לדַחַמ 'הל אטחמ
 .וילע ומצע הֶלַחְיָש ךירצ

 רבד השועה לכ :ברר הימשמ אבס [אנניח רב הבר] אנניח יבר רמאו
 ּתָשב) יִרְּבְִּת ןטמל. : רמאנש ,ויתונוע לכ ול ןילחומ ,הב שייבתמו הריבע
 0 . ""תיִשָע רָשַא !לכלנ לָּב לע ךָל יִרְפַבְּב 'וגו

 . "םֶהְרְבַא,ְ]ו 'םְרבִא, (חל

 בא השענ ףוסבלו םראל בא השענ הלחתב ,ו :"םָהְרְבַא אוה םֶרָבִא
 ףוסבלו ,התמואל ירש תישענ הלחתב--הרש איה ירש .ולכ םלועה לכל
 ,"םרבא. םהרבאל ארוקה לכ :אָרְּפַק רב יִנּת .ולוכ םלועה לכל הרש תישענ
 רבוע :רמוא רזעילא יבר .י"םֶהְרְבַא ּךֶמש הָיָה :רמאנש ,הֶָשִעַּב רבוע

 . י"םֶרְבַא ךִמַש תֶא דוע ארק אלו. : רמאנש ,ואלב
 = )7קזקיל | .גכ ,כ' .5 לסוממ5 .סש5 | .ע ,ד לכ סיכנ .זי ,תל סיעיּב | .דל ןטי .ב סוכל .ג ,ת) סיעע1

 ,סש10 0 ,זי תיטסרכ5 ,זכ 6 .5 סימיס ירכד8 | .גס ,זמ

 .חלשש-רנשש .'וכו ךינפל יתכלהתה רשא תא אנ רכז :רמאש ,והיקזח השעש ומכ ,ומצעב
 .הקדצל ול בשוח בותכה-בותכה וילע הלעמ (ול
 ורבה | ךירצ ,םימחרל ךירצ םכחה דיטלתה םא-וילע ומצע הלחיש ךירצ (זל

 . םחוריש דע וילע ומצע תא תולחהלו רעטצהל

 .ד-ינת . יתרש :התארוהש ,דיחי ןושל-ירש ."םייוג ןומה בא,--םלועה לכל בא (חל

 .םהרבא םשב ול ארקל הוצ ה"בקכה ירהש ,השע תיצמב-השעב .,הנש

- 
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 ,ינש קרפ
 . הֶלְפְּפַה יִנָפְל ּורָבְהְל םּולָש תַתְל רּופָא (טל

 ,המב 1אָשַע ולאכ ,ללפתיש םדוק וריבחל םולש ןתונה לכ : בר רמא
 ="אוה בָשָחְנ הָמַב יִּכ ופאְּב הָמָשְנ רֶשא םֶדָצָה ןִמ םֶכָל ולח. :רמאנש
 ? הולאל אלו הזל ותבַשָח המב : רמא לאומשו . 'הָמְב.א אלא ,'הָמַב. ירקת לא

 . םּולח יִלְב הָנָש מ

 ,םולח אלב תוליל העבש ןלַה לכ :אריז [יבר רמא הנויו יבר רמא
 אלא ,"ַעָבָש. : ירקת לא - שַעָר דקָפַי לַּב ןיִלָי עָבָשְו : רמאנש ,ער ארקנ

 רמא יִבָה : אבא 'רד הירב אייח [יברד  הירב אחא] 'ר היל רמא ."עבֶש
 ןיא ,ןלו הרות ירבדמ ומצע עיבשמה לכ :ןנחוי (יבר .רמא אייח| יבר

 ."ער דקפי לב ןילי עבשו, : רמאנש ,תוער תורושב ותוא ןירשבמ

 . םיִמָכְַח תולְפְּת (אט

 ,וניהלא 'ה ,ךינפלמ ןוצר יהי : יִבָה רמא ּהיָתְולְצ םיממד רַתָּב ארפס בר
 , םידימלתה ןיבו הטמ לש אָילמָפְבִ הלעמ לש אָיִלַמְפִּב םולש םישתש

 לכו .המשל אלש םיקסוע ןיב ,המשל םיקסוע ןיב ךתרותב םיקסועה
 . המשל ןיקסוע ויהיש ,ךינפלמ ןוצר יהי .המשל אלש ןיקסועה

 ללנ | םומרשה לכ 0 ןייפה רבא 0 רַחָּב ירהנפכלא יבר
 דּוּבְעְשְו הסיעבש רואש ? בכעמ ימו ,ךנוצר תושעל ינוצרש , ךינפל עודיו
 הבושנ ונירחאמו ונינפלמ םעינכתש ,וניהלא 'ה .ךינפלמ ןוצר יהי ,תּויְלָ
 .םלש בבלב ךנוצר יקח תושעל

 ןובר + יִכָה רמא יִלַצְמִּד רַתָּב אָמיִנַעַתְּב :ביִתָי הָוה יִּכ תשש בר |
 בירקמו אטוח םדא ,םייק שדקמה תיבש ןמזב ,ךינפל עודיו יולג ו

 יתבשי וישכעו ,ול רפכתמו ומדו ובלח אלא ונממ ןיבירקמ ןיאו ,ןברק |
 .גכ ,טי ינסמ2 .ככ ,3 סיעט1

 .םדאה דובכב וקפעתת לא םוקמה דובכב קופעל םכילעשב--םדאה ןמ םכל ולדח (טל
 ? םיהלאל אלו הזל רקיו תובישח תתנ המל-הזל ותבשח המב

 (תוליל העבש) עבש ןילי םא :אוה ךכ בותכה רועשו-עבש אלא עָבַש ירקת לא (מ
 .ךכ-יכה .ותוא םידקופ ןיא ךכיפלו ,ּוהנה ער יכ אוה תוא ,םימשה ןמ םולחב דקפה ילבמ

 -אילמפ .ךכ רמא-יכה רמא .ותלפת תא רמנש רחאל--היתולצ םייסמד רתב (אמ
 לאינד ןייע םלועה תומוא ירש םיכאלמה תרובח ןיב--חלעמ | לש אילמפב . (עולימאפ) הרובח
 -חטמ לש אילמפב .ץראב המחלמ ידיל הז ידי לע ואיבי אלו ויחאב שיא ורנתי אלש ,(כ ו
 .תיטרפ תלעות םשל אלו הרותה תבהא םשל-המשל .םימכחה תרובחב

 . תולגה לוע--תוילג דובעשו | .ונצימחמה ונבלבש ערה רצי--הפיעבש רואש
 רחאל-יכה רמא ילצמד רתב .תינעתב בשוי היהשכ--אתינעתב ביתי הוח יכ

 | . ךכ רמא ללפתהש
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 ,טעמתנש ימדו יבלח אהיש ,ךינפלמ ןוצר יהי ,ימדו יבלח טעמתנו תינעתב
 | .יִנָצְרַתְו חבומה יבג לע ךינפל ויתברקה ולאכ

 . םיִסָכְח יִמְגְתּפ במ

 : יכה רמא , בויאד אָרַפְס (ריאמ יברו םַָּסְמ הוה יכ ןנחוי יבר (רמא)
 ירשא .םידמוע םה התימל לכהו הטיחשל המהב ףוסו תומל םדא ףוס
 בוט םשב לדגו ורצויל חור תחנ השועו הרותב ולמעו הרותב לדגש ,םדא
 ןָמָשִמ םַש בוט. : ותמכחב המלש רמא וילעו ,םלועה ןמ בוט םשב רטפנו
 . ירמוגו "בוט

 תא תעדל ,ךשפנ לכבו ךבבל לכב רומג :ריאמ 'רד היִמּופְּ אֶל
 רבדמ ךיתפשו ערמ ךנושל רוצנ :םוי םוי יתותלד לע דרוקשלו יכרד
 אמח לכמ ךיפ רומש :יתארי היהת ךיניע דגנ ךבלב יתרות רוצנ : המרמ
 .העש לכב ךמע היחא ינאו ,ןועו המשא לכמ ךמצע שדקו רהטו

 יתכאלמ ינא .הירב ירבחו הירב ינא :הָנְבִיִד ןנָבְרְה  והָיִמּופְּב אלגרמ
 :ותכאלמל םיכשמ אוהו יתכאלמל םיכשמ ינא .הדשב ותכאלמ אוהו ריעב
 אמש .ותכאלמב רדגתמ ינא ןיא ךכ ,יתכאלמב רדגתמ וניא אוהש םשכ
 דבלבו ,טיעממה דחאו הברמה דחא :ּוניִנָש ?טיעממ אוהו הברמ ינא ,רמאת
 - = .םימשל ובל תא ןיוכיש

 ךר הנעמ ,האריב םורע םדא אהי םלועל : באד הימופב אלגרמ
 םע וליפאו םדא לכ םעו ויבורק  םעו ויחא םע םולש רבדמו המח בישמו
 לבקתמו הטמל דמחנ הלעמל בוהא אהיש ידכ ,תולזמו םיבכוכ דבוע
 . תוירבה לע

 ,םלועמ םולש םדא ומידקה אלש ,יאכז ןב ןנחוי ןבר לע וילע ורמא
 . תולזמו םיבכוכ דבוע וליפא

 ,םיבומ םישעמו הבושת-המכח .תילכת :אברד הימופב אלגרמ
 לודגש ימב וא וברב וא ומאבו ויבאב שעובו הנושו ארוק םדא אהי אלש
 לָכְל בוט לָכַש 'ה תֶאְרִי הָמָכָח תיִשאָב. :רמאנש ,ןינמבו המכחב ונממ

 . 0 ו

 .תמו--רטפנו .בטא רפס תא רמוג היהשכ- בויאד ארפס םייסמ הוה יכ (במ

 אלנרמ .טלחה--רומנ .ריאמ יר לש והיפב היה רוגש םגתפ--ריאמ 'רד הימופב אלגרמ
 .ינא-הירב ינא .הנביבש םימכחה לש :םהיתויפב היה רוגש םגתפ-הנביד ןנברד והיימופב

 .הדשב ירבח תכאלממ הלק יתכאלמו-ריעב יתכאלמ .םיהלא ריצי  יננה  ,הרותב קפועה

 תולודג השוע ינא-טיעממ אוהו הברמ ינא .יתונמוא םופתל לדגתמ--יתכאלמב רדנתמ

 .השעיש דבלבו ,הברמל ומכ טיעממל רכש שיש--'וכו הברמה דחא ונינש . תונטק השוע אוהו
 .וארוב תא אריל המרע ינימ לכב םירעהל--חאריב םורע .הנוכב השוע אוהש המ לכ תא
 ךרבל םידקמ היה אוהש-'וכו ומידקה אלש .ץראה לע-הטמל ,םיהלאה ינפל--הלעמל
 . ויתונש רפפסב -ןינמבו .הרממו-טעובו .והכרבי הזש דע ןיתמה אלו םדא לכ תא םולשב
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 :"םהישועל, אלא ,רמאנ אל 'םהידמולל. - ,י'דַעְל תֶדָמוע ותָלְהִּת םהיש
 חונ-המשל אלש םישועה לכו . המשל אלש םישועל אלו המשל םישועל
 . וארבנ אלש םהל

 ןיא אבה םלוע :אבה םלועה הזה םלועהכ אל : ברד הימופב אלגרמ
 אלו האנק אלו ןתמו אשמ "0 היברו הירפ אלו היתש אלו ה אל וב

 , םישנאה לשמ םושנל ה'בקה \ ןחימבהש ,החטבה .הלודנ : נב ו
 : + ןיכנ יאמְּב םישנ :אייח יברל בר חיל רמא .י'תוננאש םיִשי. + רמאנש
 דע .והירבנל ןֶרמְנמ ןנמר יב והְורְבִג יִיְתאְבּו אָתְשנָ יִבְל וי ייורקָאְּב
 : ' .ןֶנָבַ יִּבָמ ותא

0 / 

 . םֶתְדיִרּפ תַעָשְּב םיִמָכְח תוכְרֶּב (גמ

 ירָמֶא ,יאננו רבה ים ּהָל ירמָאו הבא בריה ןנבר ירטפמ ווה וכ

 רודל ךתוקתו אבה םלועה יחל ךתירחאו ךייחב הארת ךמלוע :יִבָה היל
 : תונר | שיָחְרִי ךנושלו תומכח רבדי  ךיפ ,הנובת הגהי ךבל : םירוד
 ;עיקרה רהוזכ וריהזי ךינפו הרות רואמב וריאי ךיניע , ךדגנ ורישיי ךיפעפע
 ירבד עומשל וצורי ךימעפו םירשימ הנזולעת ךיתוילכו תעד ועיבי .ךיתותפש
 . ןימוי קיִתַט

 רב לאומש יבר יִּבָמ ּהָל יִרְמָאְו , אדסח בר יִּבַמ ןנבר ירטפמ וה יִּכ
 יפר הל ירמאו ,לאומשו בר .. םיִָּבְמִמ וניפּולַא : יִבָה .ףיל ּודָמִא ,ינמחנ
 : רמא דחו , תוצמב םילבופמו הרותב וניפולא : רמא דח ,רזעלא יברו ןנחוי
 ּונְתַעִס אהת אלש ,א'ץֶרֶפ ןיא, .ןירופיב ןילבוסמו תוצמבו הרותב וניפולא
 אהת אלש ,תאָצי ןיִאָי .ימודאה גאוד ונממ אציש , לואש לש ותעיסכ
 אהת אלש ,י"הַחְוצ ןיִאְו. .לפותיחא ונממ אציש , דוד לש ותעיסכ  ונתעיס

 .סבל .סש6  .סש6 .רי ,דמק סילסת4 .ט ,5 סיעשיב .7י ,דכ תומש3 .י ,םיק סילסת1

 --םישנא לשמ ..,.החטבה הלודנ .ותשו ולכא ולאכ הניכשה ויזמ ועבש-ותשיו ולכאיו

 ייורקאב . 9 ןתוכז המב) ? תוכוז ןה המב- ןייכז יאמב ..תוחטובו תוננאש ןהל ארק ירהש

 ויה םשש) תפנכה תיבב ארקמב קוסעל ןהינב תא תונתונ ןהש "הזב-אתשנכ יבל והיינב

 קוסעל ןהילעבל תונתונ ןהש הזבו-ןנבר יב והיירבנ ייונתאבו . (םתוא םידמלמ םהירומ
 ןהש ליבשבו-ןנבר יבמ ותאד דע וחיירבנל ןרטנמו .םימכחה לש דעוה יתבב הנשמב
 . םימכחה דעו יתבמ ואביש דע ןהילעבל תוכחמ

 (הבישיה תיבמ) ותיבמ םידרפנ םימכחה ויהשכ--ימא 'ר יבמ ןנבר ירטפמ יכ (גמ

 .אנינח 'ר לש ותיבמש ,םירמוא שיו--אנינח 'ר יבמ הל ירמאו .(םהיתבל בושל) ימא 'ר לש
 .תזה םלועב רשוא אצמתש-ךייחב הארת ךמלוע .ךכ ול םירמוא ויה-יכה היל ירמא

 .(ה"בקהל | יונכ) םימיה קיתע--]ימוי קיתע .םירשימ וארי-ורישיי .שנרב עיבי-שיחרו
 14 . ונתרובה-ונתעיפ .ונירומ-וניפולא

 ב"ח
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 - היהי אלש  ,יו"וניָתובוחַרְב .יזחג ונממ אציש עשילא לש ותעיסכ ונתעיס
 .םיברב ולישבת חידקמש ,דימלת וא ןב וניניב

 . "בל יִריְּבא, (דמ

 הל ירמאו ,לאומשו בר .י"הקַהְצַמ םיקוחְרָמ בל יִריְּבַא ילַא ועמש.
 ןינוזינ םהו הקדצב ןינוזינ ולוכ םלועה לכ : רמא דח ,רועלא יברו ןנחוי יבר
 ןתוכזב וליפא םהו ,ןתוכוב ןינוזינ ולוכ םלועה לכ :רמא ּךָריִאְו ,עורזב
 ם" לכב : בר רמא הדוהי בר רמאד , בר רמא הדוהי ברדכ .ןינוזינ ןניא
 ליבשב ןוזינ ולוכ םלועה לכ : תרמואו ברוח רהמ תאצוי לוק תב םויו
 אָניִלְפו ! תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בק ול יד-ינב אנינחו ,ינב אנינח
 בר רמא .יִאָשפט יִאָבּוג ? בל יריבא ןאמ :הדוהי בר רמאד .הדוהי ברד
 יב ןיִלָחְו :ישא בר .רמא .ּוהָינמ דח רִִֶא אל םלועמ אָחְּד עדת !ףסוי
 ינמָז יִרְת -אָתְְרא אָקְבְשְב זָח אק אָחְד ,ּוהְניִנ בל יריבא אָיְסַחְמ אָתַמ
 . ּוהָינמ אָרְיִנ רָיִמ אֶל אָּתַשְב

 , ישילש קרפ
 . תמה תינלה (המ

 ,והולמ וניאו תמה תא האורה :[בר רמא| הדוהי בר רמא הבחר רמא
 :יסא יבר רמא ?ורכש המ ,והול םאו :*'והשע ףרַח שָרָל גָעל. םושמ רבוע
 .ןויבָא ןנוח ודְּבְכְמּו +'לָּב ןנוח 'ה הול [רמוא בותכה וילעו

 .ו5 ,טי סש4 .ס זי י)סמ3 .כי ,ומ סיעקיל .די ,דמק סילסת1

 .(םיברב אטחי אלש :רמולכ) שאה לע הרתי החדקה ייע ולישבת לקלקמ-ולישבת חידקמ
 -עורזב ןינוזינ םחו .ותקדצב אלא םתוכזב אל םתוא ןז ה"בקה -הקדצב ןינוזינ (דמ

 .(םמצע תוכזב םינוזנ םהש ינפמ ,"בל יריבא, םיארקנ םיקידצה : רמולכ) םדיבש תוכזה חכב

 .קחודב םיסנרפתמ םהו םרוסחמ ידכ םהל ןיאש--ןינוזנ ןניא ןתוכזב וליפא . רחאהו-ךדיאו

 ,הדוהי 'ר ירבד לע תקלוח ,םיקידצה םה בל יריבאש ,תאזה העדה-הדוהי ברד אגילפו

 -יאשפט .לבבבש .המוא םש-יאבונ ?םה ימ-ןאמ .םיעשרה םה "בל יריבא,,ש רמואה

 אתמ ינב ןילהו .םהמ רחא-היינתנ אל-והיינמ דח ריינא אל . היאר ךל אה-עדת  .םיליפכה
 אחבשב וזח אק אהד .םנה בל יריבא (לבבב ריע) איסחמ אתמ ינב הלא-והנינ ,,,איפחמ
 = לגב ויהש) הנשב םימעפ יתש הרותה תראפתב םיאור םה ירהש-אתשב ינמז ירת אתיירואד
 ,(נחה תוכלה עומשל לולא שדחבו ,חספה תוכלה עומשל ,רדא שדחב ןומהב םש םיפסאנ לארשי
 .שיא םהמ ריינתה אלו-\היינימ ארויג רייגמ אלו

 .(נממ לד ןיאש ,תמה תא : רמולכ) ּוהָוַלְמּו לדה תא ןנוחה-לד ןנוח יה הולמ (המ
 'ה (תמל) לדל היול השועש ימ--לד הולמ :אוה ךכ בותכה רועש וא) 'ה תא הולמ ולאכ
 . (ותוא ןנוח

=- 
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 | .תּורְּפַסְמ .תוחור (ומ

 = ,תָרּוצב יִנָשַב הנשה שאר ברעב ינעל רניד ןתנש ,רחא דיסחב השעמ
 וז תורפסמש תוחור יתש עמשו . תורבקה תיבב ןלו ךלהו ,ותשא ּותְטיִנְַת
 ירוחאמ עמשנו םלועב שושנו יאוב ,יתרבח :התרבחל אָרְה הרמא :,וול
 ינאש ,הלוכי .יניא :התרבח הל הרמא .םלועל אב תונערופ המ  ,הונרפה
 יל ירמאו יאוב ,תעמוש תאש המו ,תא יכל אלא ,םינק לש תלצחמב הרובק
 ירוחאמ תעמש המ ,יתרבח :התרבח הל הרמאו .האבו הטשו איה הכלה
 .ותוא הקלמ דרב --הנושאר העיברב ערוזה לכש :יתעמש : הל הרמא ?דוגרפה
 .הקל אל ולש ,הקלנ ולוכ םלועה לכ לש .הינש העיברב ערזו אוה .ךלה
 תורפסמש ,תוחור יתש ןתוא עמשו תורבקה תיבב ןלו ךלה תרחאה חנשל |

 ,דוגרפה ירוחאמ עמשנו םלועב טושנו יאוב ;התרבחל אדח הרמא . וז םע וז
 ינא :ךל יתרמא ךכ אל :התדבח הל הרמא .םלועל אב תונערופ המ
 ,תעמוש תאש המו תא יכל אלא ?םינכ לש תלצחמב הרובק ינאש ,הלוכי

 המ ,יתרבח :התרבח הל הרמאו .האבו הטשו הכלה .יל ירמאו יאוב |
 --הינש חעיברב ערוזה לכש ,יתעמש :הל הרמא ? דוגרפה ירוחאמ תעמש
 ףדשנ ולכ םלועה לכ לש .הנושאר העיברב ערזו ךלה .ותוא הקלמ ןופדש
 ולכ םלועה לכ לש דֶקָמְשֶא המ ינפמ :ותשא ול הרמא .ףדשנ אל ולשו
 ?ףרשנ אל ךלשו ףרשנ ולוכ םלועה לכ לש וישכעו ,הקל אל ךלשו הקל
 הַטמק הלפנש דע ,םיטעומ םימי ויה אל :ורמא .וללה םירבדה לכ הל חס
 - ךאראו יכל :חל חרמא .הָביִר התוא לש המא ןיבו דיסח ותוא לש ותשא ןיב
 תיבב ןלו ךלה תרחאה הנשל .םינק לש תלצחמב הרובק איהש ,ךתב
 יאוב ,יתרבח :הל חרמא .וז םע וז תורפסמש ,תוחור ןתוא עמשו תורבקה
 :הל הרמא ,םלועל אב תונערופ המ ,דוגרפה ירוחאמ עמשנו םלועב םושנו
 .םייחה ןיב ועמשנ רבכ ךניבל יניבש םירבד ,ינחינה .יתרבח

 .תורבְקה תיִבָּב לּומָש עַמָשְו הָאְרָש םירבּדה (זמ

 אְל ּהישְפִנ חָנ יכ . יִמְמַיִד זוז חיִּבכ ידקפמ אק וה לאומשד הובא
 הירתַּבַא לזא .ימתיד יז ליִבָא רב :היל ורק אק ווה .חיִּבַג לאומש הוה

 .ותוא הרעצו הפיעבה-ותטינקהו .םימשג רפוחמ בער תנשב-תרוצב ינשב ומ

 ירוחא--דוגרפה ירוחאמ .התוערל (השא) תחא-התרבחל אדח . תותמ תורענ לש-תוחור
 עולקה הפכמ-םינק לש תלצחמ .חרצ-תונערופ .דובכה אסכ םוקמ לע םישורפה םיעלקה
 רשע העבשמ ךיראמה ,ןושארה םימשגה קרפב-הנושאר העיברב .(דב יכירכת םוקמב) םינקמ

 השלשו םירשעמ ךיראמה ,ינשה םימשגה קרפב-הינש העיברב .וב חשלשו םירשע דע ןושחב
 .הבירמ-חטטק .רפפ-חס .הרבעש הנשב-דקתשא .ולסכב ןושארה םוי דע ןושחב

 ויח-ימתיד יזוז היבג ידקפמ אק ווח .לאומש לש ויבא-לאומשד הובא זמ
 אל תמשכ-היבג לאומש הוה אל חישפנ חנ יכ .םימותי לש םהיתועמ ולצא תודקפומ
 ויה-ימתיד יזוז ליכא רב היל ורק אק ווה .(ודקפה רבד לע עדי אלו) ולצא לאומש היה
 תא לאשל ךלה) וירחא ךלח-הירתבא לזא ."םימותי לש םהיתועמ לכואה ןב, םשב ול םיארוכ
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 -י אָבַה אָבִא אבא אָבּוט :היִל ורמא .אָּבַא אָניִעָּב :והל רמא .תומ רצחל
 אָכִא ימנ אבא רב אבא אבוט :היל ּורמָא .אבא רב אבא אָניעֶּב :והָל רמָא
 -:היל ורמא ?אָביִה לאומשד הובא אבא רב אבא אָיעְּב :והל רמא .אָבַה
 .:היל .רמא .יארְּבַא ביִתָיִד יול5 הָזח .יִכָחְרַא .אעיקרד אָתְביִתְמְל קל
 יכ לכ :יל יִרָמָאְּד :היל רמא !ָּתְקְלְס אל אָמָעַמ יאמ ,יאַרְבַא ּתְביַתִי יאמא
 .ןילעמ אל היִתְעדל אָּתְשְלָחַאְו ספא יברד אָתְביִתַמְ תקל אלה ינש נה
 -.ףַתְאְנ יקב אק הָוָהִד הָיזִח .הובא אָתא יִכָרְו יִבָמְדַא .אָעיקְרְד אתביתמל ךל
 .אמעט יאמ . ןל תיִתֶא לגעלד :היל רמא ? תיִכָב אק אמעט יאמ :היל רמא
 :ייולל ּוהוליענ אָנְביִשַח יא :היל רמא .אָבּוט אָמְלָ יאְַּב תְביִשחּד ?ָּתְכַחַא
 | 'אָתְמַאְב והנילקש ליז :היל רמא ?אָכיַה יִמַתִיִד יוז : היל רמא .יולל ּוחּולּיַעְו
 ?יִבָה תרבע אמעט יאמ :היל רמא .יִמָתַיִּד -יְִיִצִמּו ,ןדיד-יִאְּתִתְו יִאְלַט :אָיחְרְד
 .ןדידמ הלכא -אָעְרַא הלכא יא ,ןדיּדִמ ובָּנּגמ-יִבִָג יִבנָג יא :היל רמא

 .תָּמַש םֶכָח דיִמְלּת תּונְנְּב רַפַפְל רּוסֶא (חמ

 .םימכח ידימלת לש ןתטמ רחא רפסמה לכ :יול ןב עשוחי יבר רמא
 םולָש ןֶוָאָה ילעפ תֶא 'ה םֶביִלוי םֶתולְקְלקִע םיִפמַהְי :רמאנש ,םנהיגב לפונ
 .ןיאה ילעופ תא 'ה םכילוי-לארשי לע םולשש העשב וליפא ,י'לֶאְרָשָי לַע

 ,ס ,סלק ו

 . ויבא םש היה ךכ) אבא תא שקבמ ינא-אבא אניעב . (םיתמל) םהל רמא-והל רמא .\ויבא
 םג-ימנ . ןאב שי אבא םמשש םישנא הברה-אכה אכיא אבא אבוט .ול ורמא-היל ורמא

 יולל הייזח יכהדא .םימשבש הבישיל הלע אוה--אעיקרד אתביתמל קילס ?והיא-אכיה . ןכ
 . (םיתמה רתי תבפמל ץוחמ) ץוחבמ בשיש ,(תמה ורבח) יול תא האר הכו 5 ןיב--יארבא ביתיד

 אל המ ינפמ- -תקילס אל אמעט יאמ ץוחבמ בשוי התא עודמ--יארבא תביתי יאמא
 תקילס אלד ינש ךנה יכ לכ .יל םירמואש-יל ירמאד .(הלעמ לש הבישיל) ?  תילע
 רפסמכ-אעיקרד אתביתמל ךל ןנילעמ אל היתערל אתשילחאו ספא 'רד אתביתמל
 = ךתוא םילעמ ונא ןיא וחור תא תרעצ (הז ידי לעוג פא 'ר לש ותבישיל תאב אלש םינשה ןתוא
 אק הוהד הייזח .ויבא אב הכו הכ ןיב-הובא אתא יכהו יכהדא .עיקרבש הבישיל
 המ ינפמ-תיכב אק אמעט יאמ . קחושו הכוב אוהש (ויבא תא לאומש) והאר-ךיחאו יכב

 יאמ .(תומת : רמולכ) ונילא אב התא הרהמבש יפל-ןל תיתא לגעלד ?הכוב התא
 .םלועב התא בושחש ינפמ-אבוט אמלע יאהב תבישחד ? קחוש התא עורמ-תכיחא אמעט
 לש הבישיל יול תא הלענ ינא בושח םא-יולל והולייענ אנבישח יא .(תוחורה םלועב) הזה
 ליז ? םימותיה לש םהיתועמ היא-אכיה ימתיד יזוז .יול תא ולעהו-יולל והולייעו ..\הלעמ
 -ןדיד יאתתו יאלע .םיחרה תיב ןינבבש עקרקב ןתוא חקו ךל-איחירד אתמאב והנילקש
 אמעט יאמ .םה םימותיה לש םייעצמאהו-ימתיד יעיצמו .םה ונלש םינותחתהו םינוילעה
 ."בטומ םיבנגה סתוא ובנגי םא-]ןדידמ :ובנגמ יבנג יבנג יא ?ךכ תישע המ ינפמ-יכה תדבע
 = .(םדיטפתו םלקלקת) םלכאת המדאה שר הלכא יא . (םינוילעה) ונלשמ הלא ּובָנגיש

 . ונלשמ הלא לקלקת זא-ןדידמ הלכא
 םיכילומשכ) םנורא רחא םימכח ידימלת תונגב רבדמה--ןתטמ רחא רפסמה לכ (חמ

 תולקלקע םירפסמ םהש רמולכ ,הטמ ןושלמ *םיטמה ,--םתולקלקע םיטמהו .(הרובקל םתוא
 | .םונהיגל-ןואה ילעופ תא יה םכולוו ,םיקידצה לש םתשמ רחא
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 לא ,הלילב הריבע רבעש ,םכח .דימלת תיאר םא :לאעמשי יבר יִבָד אָנָת
 יאדו אלא ? ךֶתְעַד אקְלָס אמש .הבושת השע אמש ,םויב וירחא רהרהת
 .הבושת השע

 .ןידה קּודצ (טמ

 דחא ןיטמשנ--םהינפל לטומ תמהש ןמזב ,דפסהב םיקפועה :ןְנָּבִר ות
 ,םמודו בשוי = אוהו ןירוקו ןיבשוי ןה--םהינפל לטומ תמה ןיא ,ןירוקו דחא
 .לכ ןובר :רמואו ןידה תא וילע קידצמו 'דמוע אוהו ןיללפתמו ןידמוע םה
 ןוצר יהי , ףלא ינמ דחא יגנממ תערפנ אלו ךינפל יתאטח הברה !םימלועה
 .םימחרב לארשי תיב ךמע לכ תוצרפו וניתוצרפ רודגתש ,וניהלא 'ה ,ךינפלמ
 אָנִת ןכו ליבשר רַמָאד ,יִכָה רמיִמָל שיִנאְל חיל יִעְּבִמ אל :ייבא רמא
 .ןטשל ויפ םדא חתפי לא םלועל :יםוי יברד הימשמ

 | .'אש יזוז .ָהָמְמ עּבְרִ ןּותָמןּותַמ, ם |
 .אקושב אָקְלָּבְרַּכ תשיִבְל תָוְהִּד תיתוכ איִהָהְל ּהיַזַח הבהא רב אדא בר

 ,איה תיתוכד אָתְלְמ יאַלְגַא | .ּהָנַמ הָעְרְק םק ,איח לארשי תבד רַבָמ
 - רמא .ןותמ :[היל הרמא] ?ךמש המ :חל רמא .יזז הֶאְמ עבראב הּומיש
 .אָיְוָש יזוז האמ עברא ןּותָמ ןּותַמ :חל-

 .יעיבר .קרפ
 . ברה דובַּב אנ

 וברל םולש ןתונהו ובר ירוחא ללפתמה : רמוא רזעילא יבר ,אָיְנִ
 עמש אלש רבד רמואהו ובר לש ותבישי לע קלוחהו וברל םולש ריזחמה+
 . לארשימ קלתסתש הניכשל םרוג ,ובר יפמ.

 ךבל לע הלע הז הט--ךתעד אקלס אק אמש .הער וילע בושחת לא--וירחא רהרהת לא-
 .הבושת השע םא ,הזב קפס ליטהל

 . לבאה-אוה . רחא רדחב וא רחא דצל חנומ אוהש--םהינפל לטומ תמה ןיא (טמ
 ה"בקהש) ךכ רמאל ךירצ םדאה ןיא--יכה רמימל שיניאל היל יעביט אל . תלטנ--תערפנ
 .יסוי 'ר לש ומשמ הנש--הימשמ אנת .רמאש--רמאד . (ויתונוע לכ לע ונממ ערפנ אל-

 .וילע גרטקל ןטשל הפ ןוחתפ ןתי אלש--ןטשל ויפ םדא חתפי לא
 ,תחא תיתוכ השא האר--אקושב אתלברכ תשיבל תוהר תיתוכ איההל הייזח (נ

 .לארשי תב איהש בשח-איה לארשי תבד רבס .(בושח שובלמ ןימ) תלברכ חשובל התיהש< |
 יאלנא . (לארשי תונב לש ןדובכ יפל היה אלש) הזה שובלטה תא הנטמ ערק--הנימ חיערק

 ןותמ ןותמ .הזה ןובלעה רעב סנכ םלשיש הל ומש--'וכו הומייש ..רבדה הלנג-אתלמ.
 . םיזוז תואט עברא רכתשמ יתייה תוניתמב יתנהנתה ולא--ןכו

 םולש :ו2 ךכא אלו ,םדא לכ ראשכ-וברל םולש .תוריהי יהוזש--ובר ירוחא (אנ

 | .יבר ךילע-
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 . םֶתּומ יִנְּפְל ןָנֶחּוי יברו רֶזָעיִלָא יִּבַב יִרְבִּד (בנ

 ול ורמא .ורקבל וידימלת  וסנכנ ,רזעילא יבר הלחשכ :ןנָבר .ּונָּמ
 ורהזה : םהל רמא .אבה םלועה ייחל םהב הכזנו םייח תוחרוא ונדמל ,יבר
 "וענמו ,ןיללפתמ םתא ימ ינפל ועד ,םיללפתמ םתאשכו םכירבח דובכב
 ייחל וכזת ךכ ליבשבו-םימכח ידימלת יכרב ןיב םובישוהו ןויגהה ןמ םכינב
 . אבה םלועה

 הארש ןויכ .ורקבל וירימלת וסנכנ ,יאכז ןב- ןנחוי יבר הלחשכו
 שיטפ ,ינימיח דומע ,לארשי רנ ,וניבר :ול ורמא .תוכבל ליחתה ,םתוא
 ויה םדו רשב ךלמ ינפל ולא :םהל רמא + הכוב התא המ ינפמ ,קזחה
 , םלוע סעב וסעכ ןיא ילע םעכ םאש ,רבקב רחמו ןאכ םויהש ,יתוא ןיבילומ
 , םלוע תתימ ותתימ ןיא ינתיממ םאו ,םלוע רוסיא ורופיא ןיא ינרסוא םאו
 ,הכוב יתייה ןכ יפ לע ףאו ,ןוממב ודחושלו םירבדב | ופייפל לוכי ינאו
 םיקו יח" אוהש ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל יתוא ןיבילומש--וישכעו
 ורופיא--ינרסאי םאו ,םלוע םעב וסעב-ילע םעב םאש ,םימלוע ימלועלו דעל
 :םירבדב וסייפל לוכי ינא ןיאו םלוע תתימ ותתימ--ינתיממ םאו ,םלוע רוסיא
 דחאו םנהיג לש דחא ,םיכרד ינש ינפל שיש אלא רוע אלו ,ןוממב ודחושלו
 +ול ורמא ? הכבא אלו--יתוא ןיכילומ ןהמ הזיאב עדוי יניאו ןדע ןג לש
 ארומכ םכילע םימש ארומ אהיש ,ןוצר יהי :םהל רמא !ונכרב ,וניבר
 , ועדת ! יאְוְלּו : םהל רמא % (אל ותו) ןאכ דע ,וניבר :ול ורמא .םדו רשב
 : םהל רמא ותריטפ תעשב .םדא ינארי אלש :רמוא הריבע רבוע םדאשכ
 . אבש הדוהי ךלמ היקזחל אסכ וניכהו זואמוטה ינפמ םילכ ּונּפ

 . הָרָשָע .הָנמְש תלְפְת רודס טנ

 לע לאילמג ןבר .ינפל תוכרב ח"י ריִדְסַה יִלוקֶּפַפ ןועמש : ןנְּבַר ּונָּת
 - .תכרב ןקתל עדויש ,םדא שי םולכ : םימכחל גיר םהל רמא .הנביב רדסה
 *גו 'ב חב ףיקשהו החכש תרחאה הנשל .הנקתו ןטקה לאומש דרי + ןינימה
 . והולעה אלו תועש

 רינש-ינימיה דומע .םטושפכ םניבהל שדקה יבתכב ןויעהו קחה ןמ-ןוינהה ןמ (בנ
 וידימלתו ; 'זעב,--ילאמשהו "ןיכי, ארקנ ינמיח ,הטלש לש שדקמה תיבב ויה םידומע
 .ץצופמה-קזחה שיטפ .רתויב בושח אוה ינימיהש יפל ,יינימיה דומע, ול וארק ןנחוי 'ר לש

 רע קר-אל ותו ןאכ דע . (וינפל השק רבד םוש חיה אלש יפל ,ןנחוי 'ר תא ךכ ונכו) םיעלס
 ינפמ םכארומכ  םיהלאה ינפמ םכארומ היהיש יאולה-יאולו ?רתוי אלו (םדו רשב ארומכ) הנה

 =-והיקזחל .תיבה לכב תסה תאמוט ינפמ-האמוטה ינפמ .ותתימ-ותריטפ .םדו רשב
 .ותולל אבש

 .םיללפתמ ונאש ומכ-רדסה לע . ןפג .רמצ רכומ-ילוקפה . ונימכח ונש-]נבר ונת (גנ

 יתב רהרהו-חב ףיקשהו ."הוקת יהת לא םיניטלו,, הכרבה איה אלה-הנקתו - רבחל-ןקתל

 . והוריכזה-והולעה .רוכזל יב

4 
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 .ישימח קרפ
 .הֶנַה תלפִת (דנ

 |וארקש םדא היה אל ומלוע תא ה"בקה ארבש םוימ : א"ר רמא
 | : היבקה ינפל הנח הרמא .תואבצ ותארקו הנח תאבש דע ,תואבצ ה"בקהל
 ,ןתיל ךיעעב השק ,ךמלועב תארבש תואבצ יאבצ לכמ ! םלוע לש ונובר
 .לכ ןמיזו הלודג הדועס השעש ,םדו רשב ךלמל לשמ ?(םהמ) דחא ןב יל
 . ,תחא הסורפ יל ונת :םהל רמא ,חתפה לע דמעו דחא ינע אב .וריע ינב
 לכמ ,ךלמה ינודא :ול רמא ,ךלמה לצא םנכנ קחד .וילע וחיגשה אלו

 . םהיניב תחא הסורפ יל ןתיל ךיניעב השק ,תישעש הלודג הדועמ

 . הֶלְעַמ יִּפְלְּב םיִרְבְּד םיִשָה חָשמ הנ

 לֶלָפַתִיַש : רמאנש ,הלעמ יפלכ םירבד חיטה השמ : רזעלא ר"או
 ןב רזעילא יבר יבד ןכש ,"ה לע. אלא "ה לא, ירקת לא-+"ח לֶא הֶשמ
 יִדָו. :אָכָקַמ--יִרָמָא יאנ יבר יבד .ןיפלא ןינייעלו ןיִנָיַע ןיּפְלַאְל ןירוק בקעי
 ונובר :ה'בקה ינפל השמ רמא ךכ : יא יבר יבד ירמא ?"בהז,ידו, יאמ טבח
 ,יד ורמאש דע ,לארשיל םהל תעפשהש ,בהזו ףסכ ליבשב !םלוע לש
 הפוק ךותמ םהונ ירא ןיא : יאנ .יבר יבד ירמא .לגעה תא ושעש םרג אוה
 ,םדאל לשמ : אָיְעַשוא יבר רמא .רשב לש הפוק ךותמ אלא ,ןבת לש
 תטעבמ התיהו ןיִנָשְרִּכ הליכאה .םירבא תלעבו השוחכ הרפ ול התיהש
 .ךיתלכאהש ןינישרכ אלא ?יב תטעבמ אהתש ,ךיל םרג ימ : הל רמאו ,וב

 .הָשמ לש ּותְלְפִת (ונ

 ה"בקה ליא ז:רועלא ר"א ?"דר ךל, יאמ] "דר ךל השמ לֶא 'ה רבדיוע
 וישכע + לארשי ליבשב אלא הלודג ךל יתתנ םולכ ! ךתלודגמ דר ףל : השמל
 חכ וב היה אלו השמ לש וחכ ששת דימ ?הלודג ךל המל- ואטח לארשיש
 יולת הז רבד :השמ רמא ,י'םֶריִמשַאְו יִנָמַמ ףר. :ול רמאש ןויכ .רבדל
 הכהש ,םדו רשב ךלמל לשמ .םהילע םימחר שקבו הלפתב קזחתנ דימ .יב
 אלמלא :רמאש ןויכ .וליצהל אריתמ היהו וינפל בשוי ובהוא היהו ,ונב תא
 דמע דימ .יב יולת הו רבד :רמא ,ךיתגרה ,ינפל בשויה ,יבהוא ינולפ
 יא .בותכ ארקמ אלמלא :והבא ר"א .(א"רא) ,5"% הָחיִנַה המטו, .וליצהו

 = 5 ,3) פומשפ .רי ,ט סירכד4 1 25 תומשל .5- ,6 סירכדב .3 | ,6י רכדמב1

 . בל וילא ומש אל-וילע וחיגשה אל . םחל תכיתח-הפורפ .ארק-ןמיז (דנ
 .םיהלא דגנכ-'ח לע .םיהלא דגנכ םישק םירבד עיבה-הלעמ יפלכ םירבד חיטה (הנ

 איה היארחש םירמוא-אכהמ ירמא . "ןיע, תואכ םיאטבמ םה "ףלא,, תוא--ןינייע ןיפלאל

 םהנ לוק עימשמ יראה ןיא-ןבת לש הפוק ךותמ םהונ ירא ןיא .(הזה בותכה ןמ) ןאכמ
 . 088 202035 ,עקקיוונ קרי ןימ-ןינישרכ .ןבת לש לס וינפל םימששב

 .וב זחוא היהש עמשמ-יל החינה . לדלדתנ-ששת יונ
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 ורובחל םפותש םדאכ , לוכיבכ ה'בקהל השמ וספתש ,דמלמ :ורמאל רשפא
 .לארשי לש ןהיתונועל חלפתו לוחמתש דע ,ךחינמ יניא :ול רמאו ,ודגבב
 !ע"שבר :ה"בקה ינפל השמ רמא : רועלא ר'א -- ,ג"לּודג יגל ףתוא הֶָשָעֶאְ
 - .התחא לגר לש אסכ ,ךסעכ ינפב דומעל לוכי וניא םילגר שלש לש אסכ המו
 ,יתובאמ םינפ תשוב יל שיש אלא ,דוע אלו ?ךסעכ ינפב דומעל לוכי ַאיַה
 שקב אלו ומצעל הלודג שקב ,םהל .דימעה םֶנְרּפ המ ,ואר :ורמאי 0
 דע השמ ללפתהש , דמלמ :רזעלא ר"א - ,ש'חהַשמ לַחִיַ ! םהילע םימחר
 דע :רמא אבר .אוה ךורב שודקהל והלחהש דע : רמא ייבא . הלחוהש
 ,י"ורבד לָחָי אל, : םֶתְמ ביתכו "השמ לחיו, :אכה ביתכ .ורדנ ול ריתהש
 דע :רמא לאומשו .ול ןילחומ םירחא לבא ,לחומ וניא אוה : רמ רמאו
 אבר רמא] .י'אָנ יִנָחַמ יא םָאְו : רמאנש ,םהילע התימל ומצע רפסמש
 ןילוח :יִרָמַא ןנבר .םימחר תדמ םהילע לחוהש דע :(רמא) קחצי יבר [רמא
 השמ ללפתהש ,דמלמ : רמוא .לודגה איר : אָיְנִמ .הזה .רבדכ תושעל .אוה
 -- .תומצע לש שא : רועלא יבר רמא ? 'וליחא. יאמ .ּוליִחַא ּותָזָמַאְש דע
 ?ְךב. יאמ -י'ְךּב םֶהְל ָּתעְּבִשנ רֶשַא ּךיִרְבַט לאְרשיִלּו קָחְצִיל םֶהְרְבַאְל רוכז,
 ץראבו םימשב ילמלא !ע"שבר : וינפל רמא : רזעלא [רזעילא] .יבר רמא
 וןישכע ,הלטב ךתעובש ףא םילטב ץראו םימש המ : רמוא יתייה ,םהל תעבשנ
 ךכ ,םימלוע ימלועלו םלועל םייקו יח לודגח ךמש המ ,תעבשנ לודגה ךמשבש
 . םימלוע ימלועלו םלועל תמייק ךךתעובש

 . הָלּפִת הֶלודג וזנ

 ךל ןיאש ,םיבוט םישעממ .רתוי הלפת הלודג : רועלא יבר רמא
 אלא הנענ אל ןכ יפ לע ףא ,ויבר השממ רתוי םיבוט םישעמב לודג
 . "יהֶנְפְפִח שאר הָלָע, :היל ףיִמְסּו לא רָּבַּד ףסות לא, :רמאנש ,הלפתב
 בר יל הָמְל, :רמאנש ,תונברקה ןמ רתוי הלפת הלודג :רזעלא יבר רמאו
 תיב ברחש םוימ א 'ר  רמאו .י"םֶכיִפּכ םֶכְשַרֶפְכּ : ביתכו יםֶביִחְבְ

 < סיעשיפ ,זכ סע ספל .וכ ,ג סירכד6 .גי ספ סכ5 1 9 7 7 ל 0 סע - ּ - ל

 .ג' ,ע) סינסת11 .ק | ,ג סכי610 .וט סטפ .םי ,

 -תחא לגר לש .תובאה תשלש לש תוכז ול שיש לארשי םע : רמולכ-םילגר שלש לש אסכ
 = םהילע הלחש-לחוהש .םש-םתה . ןאכ-אכה . גיהנמ-סנרפ .יתוכז אלא יל ןיאש ,ינא" : רמולכ

 .י"יתעבשנ יב רמאיו, :קחצי תדקעב רמאנש-ךב םהל תעבשנ .תחדקה טהל- וליחא .םימחרה תדמ

 תאזה הלפתה רבדב--הנפפה שאר הלע .(הזה בותכל) ול ךוטפו-היל ךימסו (זנ

 ןמ הלודנ הלפתה התיה אלמלאו-'וכו םכיפכ םכשרפבו .ץראה תא ךל תוארהל ךל יתיצרתנ
 ."םכיחבז בור יל המל,, :רטא רבכש ןויכ "םכיפכ םכשרפבו,, ךוע רמאל חיה אל ,תונברקה
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 םימשבש םהיבאל לארשי ןיב לזרב תמוח הקספנ שדקמח תיב ברחש
 ןיבו ךָנִּב לרב ריק ּהָתּוא הָּתַתְו לרב תבחמ ל חק הָּתִאְש :רמאנש
 ותלפת ןיא .ותלפתב ךיראמה לכ :אנינח .יבר רמא ןינח ר"א .'ריִעָה
 ביתכו "ה לֶא לָלּפַתֶאְו :רמאנש ,ונבר השממ ?ןֶל אָנִמ .םקיר תרזוח
 .י"איַהַה םעפּב םנ יִלֶא 'ה עמָשיַש :היִרְתּב

 .םִיִמָש אָרומו םֶדָו שב אָרּומ חנ

 .דחא ןומְנֶמ אבו . ךרדב ללפתמ היהש ,דחא דיסחב השעמ ::זִנֶּבִר ונֶּת |"
 רהאל .ותלפת םייסש דע ,ול ןיתמה .םולש ול .ריזחה אלו ,םולש ול ןתנו
 ּףְל רֶמָשָה קר. :םכתרותב ביתכ אלהו אָקיִר :ול רמא ,ותלפת םייסש
 ף> יתתנשס =, ?םֶכיִתְושְפִנְל דאמ םתְרַבְשְנְ :'ביתכו האמ ּףשְּפנ רמשו

 עבות ימ ,ףייסב ךשאר תא יףכתח םא ?םולש יל תרזחה אל המל םולש
 ינפל ולא :ל"א .םירבדב ךסייפאש :דע ,יל ןֶּתְמַה. :ול רמא +ידימ ךמד
 ? םולש ול ריזחמ תייה ,םולש ךל ןתנו דחא אבו דמוע תייה םדו רשב ךלמ

 ויה חיל רמא +? ךל םישוע ויה המ ,ול ריזחמ תייה םאו .ואל :ול רמא
 ,התא המ :רמוחו לק םירבד אלהו :היל רמא .ףִיַסְב ישאר תא ןיכתוח
 תא ןיכתוח ויה-רבקב רחמו ןאכ םויהש ,םדו רשב ךלמ ינפל דמוע תייהש
 ,אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל דמוע יתייהש ,ינא ,ףייסב ךשאר
 םייפתנ דימ !המכו המכ תחא לע-םימלוע ימלועלו דעל םייקו יח אוהש
 .םולשל ותיבל דיסח ותוא רמפנו ןומגה ותוא

 .םיִמש תַאְרִיִמ .ץוח םִיִמָש יִרָיִּב לכַה (טנ

 הַתַעְו : רמאנש ,םימש תארימ = םיפש לרוב לכה ב -.

 0 א 2 האהל ןב ןוטמש 'ר םושמ אינה יה רמאהו 2 יתְרְטוז
 ,"ורצוא איה 'ה תארי :רמאנש ,םימש תארי לש רצוא אלא ויזננ -

 ,םדאל .לשמ (:אנינח יבר רמאד] ,איה .יתרטוז אתלימ השמ יבגל
 4 ,ג) סיעכיצ כו (י ס6 .זע סק סקַפ .ע ,ד סש4 .י זי סש8 ,וכ ,ע סירכדל .ג ,ד לקקזתי1

 םיעדוי ונא ןינמ-ןל אנמ .לארשי ןיבו םיהלא ןיב תקספמה לזרבה תציחמל ןטיס-לזרב ריק
 | .וירחאל-הירתב ? תאז

 -םייסש .הכח-ןיתמה .ריעה שאר ,הנידמה ביצנ-]ומנה .ונימכח ונש-]ןנבר ונת (חנ

 . ברחב-ףייסב .רעב שיא-אקיר .רמנש

 םא :ןונכ ,םיטש ידיב אב אוה םדאה לע אבש המ לכ-'וכו םימש ידיב לכה (טנ
 ןט רזננ וניא הז רבד ,עשר וא קידצ היהי םא לבא ,'וכו ליסכ וא םכח ,רישע וא ינע חיהי
 אתלמ הארי וטא .הצור אוהש ךרדב ול רוחבל םדא לש ותושרל רופמ אוה אלא ,םימשה
 רבד שרוד םיהלא ןיא יכ ,השמ רמאש איה ןטק רבד (םיהלא תארי) האריה יכו-איה יתרטוז
 ינפל-'וכו השמ יבגל כא .ויתורצוא תיבב-ויזנג תיבב ?ותוא אריל קר אלא ,השכ
 .איה ןטק רבד תמאב םימש תארי השמ
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 = ול ןיאו ןטק :ןטק ילככ וילע המוד ,ול שיו לודג ילכ ונממ םישקבמש
 .לודג ילככ וילע המוד

 . הֶלְפְתְּב רַצקְמּו ךירַאמ (ס

 . תּונָּבְרַסְו חלמ ,רואש :ןה ולאו ,הפי ןטועימו השק ןבור 'ג : ןנבר ונת
 היהו ,רזעילא יבר ינפל הביתה ינפל דריש ,דחא דימלתב השעמ : ר"ת
 םולכ :ל"א ! הז אוה ןֶּכְרִא המכ ,וניבר : וידימלת ל"א .יאדמ .רתוי ךיראמ
 םיִעָּבְרַא תֶאְו םוזיה םיִעָּבְרַא תֶא, היִּב ביתכד ,וניבר השממ רתוי ךיראמ
 'ר ינפל הביתה ינפל דריש ,דחא דימלתב השעמ בוש ?ורמוגו "הלילה
 ?ל"א ! הז אוה ןרצק המכ :וידימלת ל"א . יאדמ רתוי רצקמ היהו ,רזעילא
 ? :'הָל אָנ אָפְר אנ לֶא. :היב ביתכד ,ונבר השממ רתוי רצקמ םולכ

 . אָקוד ןָב אָניִנְח יִבב לש תָלְפְת חּכ (אפ

 םימכח ידימלת ינש רֶגָשְו לאילמג ןבר לש ונב הלחו השעמ : ד'ת
 הילעל חלע ,םתוא הארש ןויכ .וילע םימחר שקבל אפוד ןב אנינח יבר לצא
 ןרמא .המח ּותצלה רבכש וכל :םהל רמא ותדיריב .וילע םימחר שקיבו
 ףכ אלא ,ינא איבנ ןב אלו ינא איבנ אל : םהל רמא ? התא איבנ יכו :ול
 ,לבוקמ אוהש ינא עדוי-יפב יתלפת הרוגש םא :(אבא יבא תיבמ) ינלבוקמ
 לצא ואבשכו .העש התוא ונווכו ובתכ .ףרוטמ אוהש ינא עדוי-ואל םאו
 לאשו המח ותצלח העש התואב ,םתרפח אל ,הדובעה : םהל רמא ,ג'ר
 הרות דומלל ךלהש ,אסוד ןב אנינח יברב השעמ בושו .תותשל םימ ונל
 = וילע שקב ,ינב אנינח :ל"א ,ז"ביר לש ונב הלחו יאכז ןב ןנחוי יבר לצא
 ןבר רמא .היחו םימחר וילע שקבו ויכרב ןיב ושאר חינה .היחיו םימחר
 אל ,םויה לכ ויכרב ןיב ושאר תא יאכז ןב חיטה יִלָמְלֶא : יאכז ןב ןנחוי
 המוד אוה אלא , ואל : ל"א ? ךממ לודג אוה יכו : ותשא ל"א .וילע וחיגשה
 . ךלמה ינפל רשכ חמוד ינאו ךלמה ינפל דבעכ

 . הָאּוכְּנַה יִדּועְי (בס

 ואבנתנ אל םלכ םיאיבנה לכ : ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמא
 ו םיִהלֶא הָתֶאְר אל ןיע. : םירומג םיקידצ לבא ,הבושת ילעבל אלא

 .ג ,דס סיעסי3 .ג' ,כ* רכדמכפ .סכ ,ט סירכד]

 רותב דומעה ינפל ללפתהש-הביתה ינפל דריש . . תושקעתה , ןואמ-תונברס (מ
 .וב-היב .רובצ חילש

 --יפב יתלפת הרוגש םא . והבזע רבכ תודקה פוח-המח ותצלח .חלש-רגשו (אפ
 - וילע ללפתמ ינאש הלפתה רבדש-לבוקמ אוהש .הב לשכנ יניאו הצורמב יפב הרודס יתלפת םא
 . לבוקמ וניאו ףורט אוה הלפתה רבדש-ףרוטמ אוהש  .םימשה ינפלמ הצרנו לבוקמ אוה
 הב אפרתנ אנינח 'ר ירבדלש העשה תא םחל ובתכ םימכהה ידיטלת ינש-העש התוא ונווכו

 < .ץחל-חיטה .םתנוכש העשה ןמ םתערג אל-םתרפח אל .העובש ןושל-הדובעה | . רענה
 .וינפל אבל ליגר וניאש-ךלמה ינפל רשכ . תושר אלב אצויו וילא םנכנש-ךלמה ינפל רבעב

 םושל הלגנ אלו הארנ אל--חתאר אל ןיע .תובוטהו תומהנה תא-ואבנתנ אל (בס
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 ןיא ,ןידמוע הבושת ילעבש םוקמב : והבא יבר רמאד ,וחבא יברד אגילפו
 קוחרל--י"בורפלו קיחְרְל םולָש םולָש. : רמאנש ,ןי דמוע ןירומג םיקידצ
 --"בורק, ,אָרְקְעִמ הריבעמ קוחר ?"קוחר, יאמ ?ְּדיִאְו .בורקל רדהנ אָשיִרּב
 ר"א אבא רב אייח ר'או .אָּתְשַה הנממ קחרתנו ארקיעמ הריבעל בורק
 ןיע. :אבה םלועל לבא ,חישמה תומיל אלא ואבנתנ אל םיאיבנה לכ :ןנחוי
 םלועה ןיב ןיא : לאומש רמאד ,לאומשד אגילפו ."ךתלוז םיהלא התאר אל
 לּדִחַי אל יב, : רמאנש ,דבלב תוילג דובעש אלא ,חישמה תומיל הזה

 לכ : ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמאו .י'ץְרָאָה כָרְפִמ ןויִבָא
 איטמקרפ השועלו םכח דימלתל ותב אישמל אלא ואבנתנ אל םיאיבנה
 : ןמצע םימכח ידימלת לבא ,ויטכנמ םכח דימלתל חנהמלו םכח דימלתל
 עשוהי יבר רמא ?"התאר אל ןיע,, יאמ ."ךתלוז םיהלא התאר אל ןיע,
 רב לאומש יבר] ל"ר ,תישארב ימי תששמ ויבנעב רמושמה ןיי הז :יול ןב
 היה  ןכיה םדא : רמאת םאו .םלועמ ןיע התאר אלש .ןדע וז :רמא ןינמחנ
 ןֶדְעִמ אָצוי רֶהְנ :רמול דומלת ?ןהע הז ןג : רמאת אמשו .ןגב ?רד
 . דוחל ןדעו דוחל ןג--,י'זָגַה תֶא תוקָשהל |

 ,ישש קרפ

 .םיִמָש יקְסֶעְו הָסָכְרפ יקָמִע נס
 ,י"ותעְב יִנָגְ יתחקלו בּושָא ןכְל, :ביתכ :יִמְר אפפ רב :אנינח יבר

 לש ונוצר ןישוע לארשיש , ןמזב ןאכ : אָישק אל ?י'ךנגר ָּתְפַסָאְ : ביתכו
 : ןנבר ונת-- .םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש ,ןמוב  ןאכ ,םוקמ
 רַפְס שּומָי אל, :רמאנש יפל ?רמול דומלת המ-רמוגו "ךנגד .תפסאו
 םהב גוהנ-"ךנגד תפסאו. : ל"ת ? ןָבָתְכַּכ םירבד לוכי ,י'ְךיִּפִמ הַָח הָרּותַה
 , רשפא : רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר ,לאעמשי יבר ירבד .ץרא ךרד גהנמ
 שדו הריצק תעשב רצוקו העירז תעשב ערוזו השירח תעשב שרוח םדא

 .ם/ 6 עמוכו6 | .ךי ,6י םירכד5 .5' 3 עבוס4 ,י ,ב תישסרכ5 .6' ,וט סירכדב | ,טי זמ סיפסי\

 . ךכ רחאו--רדהו .הלחתב ,שארב-אשירב .םיהלאמ קוחר הלחתמ היהש-קוחרל .אוכנ
 הבושת ילעבש הארנ ונממש ,הזה בותכה תא ןנחוי 'ר שרוד ךיא : רמולכ) ? רחאהו--ךדיאו
 ונייחו ,הרבעה ןמ וימי לכ קוחר היהש-ארקיעמ הריבעמ קוחר . (? םיקידצה ןמ םילודנ
 קסע השועה) רחסמ ,קסע-איטמקרפ . תולגה לועמ תוררחתשה-תויולג דובעש . רומג קידצ
 .ומצע ינפב , דבל-דוחל .(ונממ םנרפתיש םכח דימלת ליבשב

 --ךנגד תפסאו .ה"בקה לש אוה ןגדהש עמשמ--יננד יתחקלו .השקה-ימר נס

 םישוע .םיבותכה ינש ןיב הריתסו ישוק ןאכ ןיא-אישק אל .לארשי לש אוה ןגרהש עמשמ

 ןגדח תא םהמ לטונ ה"בקה זא--'וכו לארשי ןיאש .םהלש ןגדה זא--םוקמ לש ונוצר
 םנגד תא ופסאיש ןבומ רבדה אלה--רמול דומלת המ .אוה ולש ןנדהש ,םהל הארמו
 .הרותב םויה לכ קוסעלו ועמשמכ בותכה תא שרפל ךירצש-ןבתככ םירבד .לשבתישכ
 ידיל אובת םאש ,ךיכרצ קופסב קוסעל םלועה גהנמ הרותה ירבד םע גוהנ-"כו םהב גוהנ
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 .לארשי תורפס | 1%6

 לארשיש ,ןמזב אלא ? הילע אהת המ הרות ,חורה תעשב הרוזו השיד תעשב
 ּודְמָעְו. :רמאנש ,םירחא ידי לע תישענ ןתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע
 ןתכאלמ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע לארשי ןיאש | ןמזבו :י"םֶכְנאצ ּועְרו םיִדָז
 םירחא תכאלמש אלא ,דוע אלו ,"ךנגד תפסאו, : רמאנש ,ןמצע י'ע תישענ
 ושע הברה :ייבא .רמא .*ּףיָביא תֶא ָּתְדַבַעְו : רמאנש ,םדי לע תישענ
 -רמא .םדיב התלע אלו--ייבשרכ ושע הברהו ,םדיב התלעו- .לאעמשי יברכ
 אלו ןפינ .ימויב אל יאמק ותיָח אָלְד ,וכינמ אָתּוטַמְּב : ןנברל אבר הל
 הלוכ וכינוזמב ודרטת אָלְר .יִכַה יכ ,(ותיִת אל בר יִבל ףאו) ירשת ימויב
 : יאעלא רב הדוהי 'ר םושמ ןנחוי 'ר רמא הנח רב רב הבר רמא .אָתַש
 , םינשאר תורוד .םינורחא תורודל םינושאר תורוד ןיב המ ,הארו אב
 ,םינורחאה תורוד ,םדיב םייקתנ הזו הז-יאָבְע ןתכאלמו עבק ןתרות ושעש
 . םדיב םייקתנ אל הזו הז--יארע ןתרותו עבק ןתכאלמ ושעש

 .בר לש םיָנוש םיִרָמאמ (דס

 ירוחב לכ ןידיתע :בר רמא היבוט רב [ארטו] אדסה בר רמאו
 ויָתוקְנְי ּוכְלי -:רמאנש ,ןונבלכ חיר ונתיש ,אטח םעט ומעט אלש ,לארשי
 : בר רמא [היבוט רב ארטומ אדפח ר'ִא ,יןונָבְלּכ ול תיִרָו ודוה תיזכ יהי
 ול הָּפִי דחאו דחא לכש ,דמלמ ?+"ותָעב 0/0 הָשַע לפס תֶא. :ביתכד יאמ
 ארוק ןהילו יִלָת :יִשְניִא יִרָמְָאְר וה :אפפ בר רמא .וינפב ותונמוא ה'בקה
 הל ירמאו בר רמא היבומ רב] ארטוז ר"או .דָבָע הידיד ּוהיִאְו--רחא רבדל
 םושמ [ןנחוי ר"א הל ירמאו אדיסח ןועמש יבר רמא אנזיב רב ןנח בר רמא
 לאו שאה ןשבכ ךותל ומצע ליפיש םדאל ול חונ :יאחוי ןב ןועמש יבר
 .םיברב ורבח ינפ ןיבלי

 ₪ ,ג תלסק4 .1 די עטוספ .תמ ,תכ סירכר3 .ס 6 סיעפי1

 . םלועה גהנמכ םתכאלמב וקסעש-לאעמשי יברכ .הרות ירבדמ לטכהל ךפו ,תוירבל ךרוצ
 השקבב-וכיינמ אתוטמב .םהל-והל . םדיב | המייקתנ הרותה םנש ,וחילצהו-םדיב התלעו
 .ריצק ימי םהש ,ןסינ ימיב אל- -ןפינ ימויב אל .ינפל ואבת אלש--יאמק ותית אלד .םכמ

 שרדמה תיבל םג-ותית אל בר יבל ףא .םידדהו תותגה תכירד יטי םהש--ירשת ימויב אלו

 .םכתסנרפב םידורט ויהת אלש ידכ-אתש הלוכ וכיינוזמב ודרטת אלד יכיה יכ .ואבת אל
 .ידדצ ןינע ,ירקמ רבד-יארע . הנשה לב

 .ותונמוא ןח תא ןתנש-וינפב ותונמוא ול הפי . חיר םינתונ ויחרפו וילעש-ןונבלכ (דס

 ונייה . םלועב תויונמואה ןמ תחא רפחת אלש ידכ ,היוזבו הסנ תונמוא איה וליפאו ויניעב

 .הדיבע הידיד וחיאו רחא רבדל ארוק היל ילת | .םדא ינב םירטואש והז-ישניא ירמאד
 .ןיעב םג הפי ךכ ,(הפשאב ללונתש ולש תא השוע אוה (תאז לכבו-רמת ףנע ריזה לע הָלֶּת

 , .וינפ וניכליש רע ונמילכי--ןיבלי . ותונמוא םדאה
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 17 : תוכרב :ילבב- דומלה

 . םֶכְח דיִמָלַתְל יאנג סיִרָבְד הָשָש /הט
 קושל םשובמ אוהשכ אצי לא :ח'תל ול יאנג םירבד השש :ןנבר ונת

 השא םע רָפַסָי לאו .הלילב ידיחי אצי לאו םיאלוטמה םילענמב אצי לאו
 ..ץראה ימע לש הָּבְסִמִּב בסי לאו שרדמה תיבל הנורחאב םנכי לאו קושב
 .הפוקז המוקב ַּלַהְי לאו הסג העיספ עיספי לא ףא :םירמוא שיו

 ,יעיבש קרפ
 ? ץרפה םע ּוהֶזיִא (וס

 תירחש עמש תאירק ארוק וניאש לכ ?ץראה םע והויא :ןנבר ונת
 ןב :ןיליפת חינמ ןיאש לכ :רמוא עשוהי יבר :רזעילא יבר ירבד ,תיברעו
 הזוזמ ול ןיאש לכ :רמוא ןתנ'יבר : ודגבב תיציצ ול ןיאש לכ : רמוא יאוע
 ןלדגמ וניאו םינב ול שיש ימ לכ :רמוא ףסוי ןב ןתני יבר :וחתפ לע
 ידימלת שמש אלו הנשו ארק וליפא :םירמוא םירחא . םימכח ידימלתל .

 .ץראה םע הז ירה--םימכח

 .יעישת קרפ
 .לֶאְרְשִיְל םיִפִנ םֶהָּב ּושָעִנָש א תּומוקָמ (זמ |

 .,ןונרא ילחנ תורבעמ ,ןדריה תורבעמו םיה תורָּבְעַמ האורה :ןנבר ונת
 לע ןשבח ךלמ גוע קורזל שקבש ,ןבאו ןורוח תיב דרומב שיבגלא ינבא
 ,קלמעב !המחלמ עשוהי השעש העשב ,השמ הילע בשיש ןבאו .לארשי
 ןתיש ךירצ ,םתוא האורה לכ-,המוקמב העלבנש ,וחירי תמוחו טול לש ותשאו
 לגב ואבי :ביתכד ,םיה .תורבעמ אָמְלֶשִּב .םוקמה ינפל חאדוהו חבש
 'וגו "םינהכה ּודמעיו, : ביתכד ,ןדריה תורבעמ :י'הָשָּבִיִּב םָיִה ךותּב לארֶשי
 לע, :ביתכד ?ןָל אָנִמ ןונרא ילחנ תורבעמ אלא ,י"הָבְרָחָּב םירבע לֶאְרַשְי לבו

 :אָנְת ,י"ןונךא םיִלָמְַה תֶאְו הָפּסְּב בֶהְו תֶא 'ה תומחלִמ רָּפְְּב מאי
 יכו .לארשי הנחמ ףוסב ןיכלהמ ויחו ויה ןיערוצמ ינש--"הפוסב בהו תא,
 ּאָתְריִקְנ והָל ודב .(ןונרא ילחנב והֶל ושְמ) יִאְרמְא ותא לארשי יִפְלָח וה

 .די ןתכ .רכדמכ5 .ז' ,ג עסוסיפ .ככ ,די תומ1

 .המוקב ךלהי לאו הסג העיספ עיספי לא . רבדי לא-רפסי לא .םימשבב-םשובמ \הס
 . תוריהי םושמ הוב שיש ינפמ-הפוקז

 ורבעש םוקמה-]דריה תורבעמו .ףוס םיב לארשי ורבעש םוקמה--םיה תורבעמ (זפ

 השענש םגה תא ןלהל תשרפמ ארמנה--'וכו ןונרא ילחנ תורבעמ .עשוהי ימיב ןדריב לארשי
 םיעדוי ונא ןינמ-ןל אנמ .'וכו םיה תורבעמל ענונב אוה ןוכנ םנמא ,חֶניִתַה-אמלשב .םש

 יכו ."בַהְו, "תֶא, ויה םהיתומשו--ויה םיערוצמ ינש .רמאנ ,הנשנ--אנת ?םנ םש השענש

 רתתפה-'וכו וחל ושט .םייְרומָאה ואב--יארומא ותא . לארשי ופלחשכו-לארשי יפלח ווה
 5 ידצב) תורעמ םהל .ושע-ןוחב ובתיו אתריקנ והל ודבע  .םילודג םירה ינש ןיבש קמעב | =
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 < לארשי תורפס 1%

 אלו .והל ןניִלָשְקְו (והָיִלַע ןניפְלָמו אָכְה לארשי יִפְלח יכ :יִרמָא .ןוהְב ובתי
 ןויכ .והימקִמ ירוט יִבָאְמ אק אוהו לארשיד והימק יִנָסַמ אק ןורָאְד יִעְדָי ווה
 יכ ..ןונרא ילחנל והיִמְד תַחְג ןוטלמקו ירדה ידה ירּוט וקיבְדִא ,ןורא אָתַאּד
 -ורמאו לארשיל והֶל ּודמָא ותא ּירוט יִניִּבִמ קיפנ אקְד אָמְד וזָח ,בהו תא ותא
 ינבא. יאמ] ,"שיבגלא ינבא. - .גרמוגו "םיִלָחְַה דָשָאְי :ביתכד ּוטַהְו :חריש
 בג לע וחמע . שיא בג לע ודרוו שיא בג לע ודמעש םינבא :אָגָת ?['שיבגלא
 אל רַָטַמּו דָרּבַהְו תולוקה ולדחיע : ביתכו "חשמ שיִאָקְו :ביתכד ,השמ הז--שיא
 תיב.-.י"וב חור רֶשַא שיא. : ביתכד ,עשוהי הז-שיא בג לע ודרי .י'הַצְרֶא ךמנ
 ףילֶשה 'הנ ןרוח תיִּב דרומָּב םָה .לֶאְרְשְי יִנָפִמ םֶמּונָּב יִהְיא :ביתכד ,'ןורוח
 :"לארשי לע קורזל ןשבה ךלמ גוע שקבש ןבא.--.שתולודג םיִנָבַא םֶהיִלְע
 לֶעֶא :רמא .יסְרפ אָתְלִּת ?יִנָה המכ לארשי הנחמ :רמא .הל יִריִמְג אָרְמְּ
 אָרּומ רקע לזַא . ויהנילטקאו והָילט יִּהְשֶאְו יפרפ אתלת רב אְרּוט רקעי
 היל תַחְנו הּובְקִנו יִצְמּוק הילט ה"בקה יִתְיַא .היִשיִרֶא ּהיִבְתואְו יסרפ 'ג רב
 יִצְמ אָלְו אָמִג יאַהְלּו אָסְּג יאהְל הינע הּוכָשמ .היִפְלֶשַמְל אָעְּב .היִראָוצא
 ירקת לא : שיקל שיר רמאו ,י'ָּתְרַבְש םיִעָשְר יִּגָש, :ביתכד וניהו .הָפְלָשִמְל
 רשע תב אָגְרְנ לקש ,ןיִמַא רשע ? יאָוה המכ השמ . "תְבַּבְרש. אלא ,"תרבש,
 ,"השמ הילע בשיש ןבאו. - .הילְטקו היִלְסְְְּ ּיִחַמו ןימא רשע רַוָעּו ןימא
 ותשאו, - .יָהיִלָע בש ויָּתְקַת ומישינ ןָבָא וחקינ םיִדָבַּכ השמ יִדיַו :ביתכר
 וחירי תמוח,--.חַלַמ ביִצָנ .יִהְתַ ויְרְחְאִמ .ותָשֶא טָּבִתְ :ביתכר ,"טול לש
 .ָהיֶּתַחַת הָמוחַה לּפָּתַ : ביתכד ,"המוקמב העלבנש

 .כי ,* תועד .ק ,ג סילסת6 .לי ,' עקוסיפ קי ,זכ רכדמכ4 ,ג5 ,ט | תומס8 .ג ,בי סע .ומ 62 רכדמכ1
 יב עשומופ .וכ | ,טי תיסר8

 ינב ורבע רשאכ-וחל ןנילטקו והיילע ןניפלח לארשי יפלח יכ ירמא .םהב ובשיו (םירהה
 לארשיד .והיימק ינפמ אק .ןוראד יעדי ווח אלו . םגרהנו םהילע (לפנתנ) ףלחנ זא ,לארשי
 ליפשמ אוהו לארשי ינפל ךלוה ןוראה יכ ,ועדי אל םהו-והיימקמ יירוט יכאמ אק אוחו

 וקיבדא .ןוראה אבש ןויכ--ןורא אתאר ןויכ .(קמעל םיסכרה ושָעָיש דע) םהינפל םירה
 ךות לא םמד דריו םוגרהו דחי םירהה וקבדנ--'וכו והיימד תחנו ןונילטקו ידדה ידהב ירוט
 יניבמ קיפנ אקד אמד וזח . בהו תא (םיערוצמה ינש) ואבשכ--בהו תא ותא יכ .ןונרא ילחנ

 .לארשיל םהל ורמאו ואב--'וכו והל ורמא ותא .םירהה ןיבמ .דרוה םדה תא ו

 -ודמעש .(םילחנה לא דריש ,םדה ףטש :רמולכ) םילחנה ףטש-םילחנה רשא .והזו-ונייהו
 ?אוה המכ-'וה המכ .ןשבה ךלמ גוע-רמא .ארמגהב תאז ונינש-הל ירימנ ארמנ .ריואב
 ךלא-וחיילע ידשאו יסרפ אתלת רב ארוט רקעיאו לזיא .תואפרפ שלש-יסרפ אתלת
 ארוט רקע לזא .  םנרהאו- והנילטקיאו 0 (ותוא) ךילשאו תואסרפ שלש ןב רה רקעאו

 .יתייא , ושאר לע וחינהו תואסרפ שלש ןב רה רקעו ךלה--הישירא היבתואו יפרפ 'ג רב
 וא) הברא .וילע ה"בקה איבה--היראוצא היל תיחנו הובקנו יצמוק הילע הייבקה
 אסיג יאהל הינש הוכשמ היפלשמל אעב .וראוצ לע דריו (רהה תא) והובקנו (םילמנ
 הז דצמ וינש וכשמנו (וראוצ לעמ ופלשל (גוע) הצר--הפלשמל יצמ אלו אסינ יאהלו
 -יאוה המכ השמ .תכראה ,תכשמ-תבברש . והזו-ונייהו ,ופלשל לוכי אל אוהו הז דצמו

 הייחטו ו . ןזרג (השט) חקל--אנרנ לקש .השמ לש ותמוק םור היה המכ
 המוקמב ונייה--היתחת . והגרהו וילוסרקב והכהו-הילטקו הילפרקב



 199 .תוכרב :ילבב דומלת

 . תודוהְל םיִכיִרְצ הָעְּבְרִא 'חמ

 ידרוי :ןה ולאו ,תודוהל ןיכירצ העברא :בר .רמא הדוהי בר רמא
 תיבב שובָח :חיהש ימו אפרתנו הלוח היהש ימו תורבדמ יכלוהו םיה
 . אציו םירוסאה

 ּ . םיִמְחְרְל םיִביִרְצ הָשלֶש טס

 םולח : ןה ולאו ,םימחר ןיכירצ השלש : [בר רמא] הדוהי בר .רמאו
 הנש :יִניַחַהְ יעיל : ביתכד ,בוט םולח .בומ כ הבוט הָנָשְ 2

 :ןנחוי יבר .רמא שה דָיְב למ בל םימ לנלפ : ביתכד ,בוט ךלמ : "הָנש
 סנרפו עבשו בער :ןה ולאו ,ומצעב םהילע זירכמ ה"בקה םירבד השלש
 לא יִתאָרְהְ :ביתכד ,עבש ; י'בָעְרְל ' ה אָרְפ יִּ. :ביתכד ,בער .בומ
 .+יילֶאְלַצְב םָשְב יִתאְרְמ הֶאְרא :ביתכד ,בוט םנרפ :י"ותא יִתיִּבְרהְ ןָנַה

 . רּוּבְצְב םיִכָלָמְנ םָא אָלֶא םֶנְרּפ םיִריִמְעַמ ןיַא ע

 ןיִכְלְמִנ ןכ םא אלא ,רובצה לע םנרפ ןידימעמ ןיא :זקחציו ןנחוי ר'א
 .ילֶאְלַצְּב םֶשָּב 'ה אָרְה ואר לֶאָרְשָי יב לֶא הֶָשמ רַמאיַ :רמאנש ,רובצב =

 לש ונובר :היל רמא ?לאלצב ךילע ןּוטָה ,השמ ::השמל  ה"בקה היל רמא
 רומא ךל :ןכ יפ לע ףא :ול רמא ?ןכש לכ אל ינפל ,ןוגה ךינפל םא ,םלוע
 :ול ורמא ?לאלצב .םכילע ןוגח : לארשיל םהל רמאו 5 .לארשיל םהל
 !ןכש לכ אל ונינפל , ןוגה 0 אוה ךורב שודקה ינפל םא !וניבר השמ
 .ארקנ ותמכח םש לע לאלצב :ןתנוי ר'א ינמחנ רב לאומש יבר רמא
 ןורא ןכשמ יל חשע. : לאלצבל רומא ךל :השמל היבקה ול רמאש העשב
 השמ :ול רמא .ןכשמו ןורא םילכ השע :ךפהל רמאו השמ ךלה  ,"םילבו
 התאו ,םילכ וכותל םינכמ ךכ רחאו תיב הנוב םדא ,םלוע לש וגהנמ ! וניבר

 ? םסינכא ןָביַהְל ,השוע ינאש ,םילכ !ןכשמו ןורא םילכ השע :יל רמוא =
 לֶא לָצָּב :היל רמא + םילכו ןורא ןכשמ השע :ה"בקה ךל רמא ךכ אמש
 תויתוא ףרצל לאלצב היה עדוי :בר רמא הדוהי בר רמא . תעדיו תייה

 .כ- 6% תומש6 | .טכ 85 קקותי5 .5/ ,ת- ,3 סיכלמ4 .6/ ,פכ ילטמ8 | ,בי 6, י סירכדפ | .זע  ,ת) סיעטי
 ל, סל

 . אולכ-שובח .הנכסה ןמ םיאצוישכ-תודוהל םיכירצ (חס
 .ח"בקה לש וידיב םהש יפל ,ואביש םימחר שקבל םיכירצ-םימחרל ןיכירצ (טפ |

 .הנוממ ,רש-םנרפ .בוט םולח יל חלש : רמולכ ,"םולח, ןושלפ -ינמילחתו
 .הז יונמב וכלמהו בל ומיש--'וגו 'ח ארק ואר . תושר םילטונ ,םיצעיתמ--ןיכלמנ (ע

 השרפב םה םירודס ךכ-םילכו ןורא ןכשמ יל השע . . ךיניעב אוה יוארו רשכה--ךילע ןוגה
 ?הנא-ןכיהל | ."אשת יכ,
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 , וגו "םיקלא םור ותא אָלַמָי :אָכָה ביתכ .ץראו םימש ןהב וארבנש
 = ותַעַדְּב, :ביתכו ,?"הָנבְתַּב םימש ןגופ ץֶרֶא דסי הָמְכָחּב 'ה,, : םֶתָה ביתכו
 וב שיש ימל אלא המכח ןתונ ה'בקה ןיא :ןנחוי יבר רמא .?ועקבנ תומוהְּת
 . +'וגו 'ןיִמיִּכַחְל אָמְמְכַמ בַָהָי + רמאנש ,המכח

 * תּומולַח יִרְבָּד (אע

 אלב רבל רשפא יאש םשכ :יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי ר'א
 ףא ,םולח : היכרב ר'א .םילמטב םירבד אלב םולחל רשפא יא ךכ ,ןבת
 1 ביתכד ,ףסוימ 7 אָנְמ \ . םייקתמ 0 ולוכ ל ובורש יפ 7

 ל אנמ .הנש ביכ דע .בומ מ םולחל 'םדא הפצי םלועל :יול ר"א .איה
 הָנָש םישלש ןָּב .ףסויו, ,י"הְנש הָרְשָע עבש ןָּב ףסוי, :רמאנש ,ףסוימ
 = אָטבשר ד , רָמיִלֶּת ?יִוָה המכ םישלש דעו ז"ימ - ?"הערפ יִנָפְל ודמָטְּב
 בוט .םדאל :(יאוויל רבו אנוה .בר .רמא .ןירתו ןירשע יִוָה אָּנְפַכְּד ןיּתְרְַ
 . בוט םולח ול ןיארמ ער םדאלו ער םולח ול ןיארמ

 . םיִלָשּוריִּבְש תומולח יִרתופ (בע

 םוחנת יבר רמא ,אָדְַפ ר"א ,אביקע יבר רמא ,ארדבז רב אנויב 2 /

 - ירתופ העבראו םירשע : הָאְנַב יבר ?ונמו ,דחא ןקז םושמ םיִריַּב ר'א ,!םוחנו
 המ ,םלוכ לצא יתכלהו םולח יתמלח תחא םעפ . םילשוריב % ו
 לב, : רמאנש המ םייקל ,יב ומייקתנ םלכו ,הז יל רתפ אל ,הז יל רתפש
 ? אוה ארק 'הפה רחא ןיכלוה תומולחה לכ,ּוטַא . "הפה רחא ןיכלוה תומולחה
 רחא ןיכלוה תומולחה לכש ןינמ :רזעלא יבר רמאד .רועלא יברדכ ,ןיַא
 רשפמד אוהו : אבר רמאו .י"הָיַה ןָּכ וטל רַתָּפ רשאפ יהיו, :רמאנש ? הפה
 יִּכ םיפואה רש ארי -.י'רֶתַּפ ומולחכ שיא, : רמאנש ,ּהיִמְלָח ןיִעמ היל
 והוארה דחאו דחא לכלש ,דמלמ :רועלא יבר רמא ! עדי אָנִמ יי"רַתַּפ בוט
 ,ויפ ךותל קוכפ ול לפנו םיכשה : ןנחוי יבר רמא--.ורבח לש ןורתפו ומולח
 +םח ולאו ,ןימייקתמ תומולח השלש : ןנחוי יבר רמאו .הנטק האובנ הז ירה
 .ומולח ךותב רתפנש :םולחו ,וריבח ול םלחש ,םולחו תירחש לש םולח
 אבר רמא .יי"םולחה תונָשָה לע : : רמאנש ,הנשנש םולח ףא יל שוו

 ומ ,65 סשד | .3 סע סש6 | .* ,) | תיסלרכמ ,לכ ,3/לפינד4 | ,כ סב סכ8 | .ש ג ילטמב | .6) (ם) פומס
 .25 ,8מ סטנג וע עמ סבוס בי ספ סש5 ,גי סם 8

 ..םימכחל המכח ןתונ אוה-ןימיכחל אתמכח בהי . ןפורצ ירי לע-ץראו םימש ןהב וארבנש
 .םייחב דוע התיה אל ומא ירחו-אייוה אל הימא ולאו ? תאז ונל ןינמ-ןל אנמ (אע

 בערה לש םיתשו-אנפכד ןיתרתו - עבשה תונש עבש-אעבשד 'ז .הרשע שלש-רסילת

 .. ב"הועל הכזי אלו ז"הועב וקלחב חמשיש ידכ-בוט םולח . אטהי אלו גאדיש ידכ-ער םולח

 אה ארק - .םנמואה-|טא .םתוא םירתופש יפכ םימייקתמ-הפה רחא םיכלוה (בע

 < = רתוא רתופ (תומולחה רתופ .אוה םא אקוד--הימלח ןיעמ היל רשפמד . בותכב דוסי ול שי
 ?ל עדי ןיאמ-עדי אנמ .םולחל םיאתמה ןורתפ



 11 . תופחכ .?ילבב .הומלת

 יִרּוהְרַהִמ אלא םדאל ול ןיארמ ןיאש ןינמ : [ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומש ר"א]
 אָמיִא ,תיִעָב יאו ,ו"ּוקלס ףֶבְּכְשִמ לע יער אָּכְלַמ תנא. :רמאנש ? ובל
 שיִנִא יַח אֶל ,ערת : ףסוי בר .רמא .'עְדְנְת ףָבְבְל .ינויערו, : אָבַהִמ
 .אָפַחְמְד אָפִקְּב לָיָטְד אָליִפ אָלְו אָבַהְרְד אָלְהַד אל היִמְלָח

 . סֶֶּבְְחְּב םיקידצ לש םֶחיִתָּב (גע

 אנח בר יבד אָחְתַפַא וטְמ יִּכ .אָחְרּואָב יִלְזֶאְק הוה אדסח ברו אלוע
 ? תַחְנִתִמ אק יאַמְא :אלוע היל .רמא .חַנֶתֶאְו אדפח בר דַנְנ ,יאלינח רב

 ו

 םֶדָא ןָב הֶּתַאְו, :רמאנש ,םדא לש ופוג יצח תרָבוש החנא :בר רמאהי
 :רמאנש ,םדא לש ופוג לכ :רמא ןנחוי יברו ,י'וגו "םינתמ ץורְבָשּב חַנָאַה
 רמא .י'וגו"חור לָכ הָתְרְכְו, 'וגו "חְנָאנ הָּתַא הָמ לע ףיִלֶא ּורָמאי יִּכ הָיָהְ
 אָחְיַּפא ןיּתָשְו אָמָמיִב אָתְיִּפִא ןיִתש הב ווהד אָחיִּב ? חנא אָל אָכיַה + היל
 אָתַא : אָמְלִד : רַבְמּד ,אָסיִּכ ןמ אָדָי לקש אָלו ךירצה ןאמ לבל יפו אָליִלְב
 יד היל .ןיחיִתְפ וה ּותָו .ףַסּכִמ אק אָסיִכְ .היל לטָמּדַאְו םיבוט רב אָינע
 היל יִדָש ההו .עבש יכ קָפָנ ,ןַפְּ לוט הָוהּד לכו אָמְלְטר אָתַחּור 'דל יב

 לקַשמְל אָתְלַמ היל אָפיִכְכַּד ןאמ לכד ,יאַרָּבַא תרוצב ינשב יִרְעָשְו יִטָת |
 יכה .:ל"א ? חנא אָלְו--אָלַתְּ לפְנ אָּמְשַה .אָיְליִלְּב לקו יִתֶא אָמָמיִּ
 לש ןהיתב לע הריזג הרזגנ שדקמה תיב םרחש םוימ : ןנחוי בר רמא

 .כי ספ סט תי ,סכ לקוחיפ )3 סמ סטפ .טכ כ סינ

 ךבכשמ לע ךנויער אכלמ תנא .ובל תובשחממ--ובל ירוהרהמ . םולחב-םדאל ול ןיארמ
 -אכהמ:אמיא תיעב יאו .(ךבכשמ לע ךבכשב) ךבכשמ לע ולע ךיתונויער ,ךלמה התא-וקלס
 ךבל ינויער תאו-עדנת ךבבל ינויערו .(הזה בותכה ןמ היאר איבא) ןאכמ רמא ,התא הצור םאו
 אלקר ג אל חימלחב שיניא יזח אלד .הזה רבדח יפ לע םג תאז תעדל התא לו כי-עדת . עדת

 בהז לש לקד אל ומולחב האור םדאה ןיאש-אטחמד אפוקב לייעד אליפ אלו אבהרד
 אלא ,תוכופהתו תורז ומולחב האור םדאה ןיאש :רמולכ) טחמה רוח ךרד רבועה ליפ אלו
 .(ישממה "םלועב םייוצמה | םירבד

 ועינהשכ-אנח בר יבד אחתפא וטמ יכ .ךרדב וכלה-אחרואב ילזאק ןוה ע =
 -תחנתמ אק יאמא .חנאנו-חנתאו .רבע-דגנ . יאלינח רב אנח בר לש ותיב חתפ לא
 אתייפא ןיתיש הב ווהר אתיב ?חנאתא אל ךיא-חנתא אל אכיה ?חנאתמ התא עודמ

 (תולשבמו תופוא םישש וב ויהש תיב-ךירצד ןאמ לכל ןייפאו אלילב אתייפא ןיתישו אממיב
 --אפיכ ןמ אדי ליקש אלו .ךירצש ימ לכל (תולשבמ) תופוא ויהו הלילב תופוא םיששו םויב

 יפל--ןכו אינע ו אמליד רבסד . ופיכמ ודי תא איצומ (יאלינח רב אנח בר) היח אלו

 סיכה תא איצומ ונדועבו--ףיפכמ אק :אסיכל היל וטמדאו . םיבוט ןב ינע אובי ןפ בשחש

 אמלעד אתחור 'דל יבב יד היל ןיחיתפ ווח ותו >.(תוכחל היהי וילעשכ) שייבתו
 לכ יב קיפנ ןיפכ לייע הוהד לכו .םלועה תוחור עבראל םיחתפ העברא וב םיחותפ ויה דועו

 ינשב ירעשו יטח היל ידש הוהו .עבש אצוי היח בער םנכנ היהש ימ לכו-עבש
 ןאמ לכד .הצוחה תרצב תונשב םירועשו םיטח (ךפוש) ךילשמ היה אוהו--יארבא תרוצב
 ול היח רבדהש ימ לכש--אילילב ליקשו יתא אממיב לקשמל אתלימ היל אפיסכד
 (תיבה) לפנ התע-חנתא אלו אלתב לפנ אתשה .הלילב חקלו אב םויב תחקל תשובל
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 םיבומו םיִלּוד ּויִהָי המשל םיִּבַר םיִּתָּב אל םִא, + רמאנש ,וברחיש םיקידצ
 : רמאנש ,ןבושיל ןריזחהל ה"בקה | דיתע : ןנחוי ר"או .י"בַשי יא
 ,ובושיל וריזחהל ה"בקה דיתע--ןויצ רה המ  ,+'וגו "ןויַצ רַהְּכ 'הַב םיִחָמּוּבַה
 יִבָתַיִמ אָלְּד הָיַח .ןבושיל ןריזחהל ה"בקה דיתע--םיקירצ לש ןהיתב ףא
 0 .וברכ אהיש דבעל ב :ל"א ,ּהיִתְעַד

 . טיִבְשה בבוכ (דע

 : לאומש רמאו | .טיִבשִר אָבכוכ : לאומש רמא ?"םיקיז. יאמ
 אָלְּד ,טיבשד אבכוכמ רֶבל ,'אעדררהנד יליבשכ עיקרד יִליִבָש יל יִריָקנ
 אָהְ .אָמלַ בַרַח אַ רַבָע יִאְ א ;רַבָע אָלְד יִרַמְ .והינ יאמ אָנְעדָ

 .המדאה שער (הע

 םיבכוכ ידבוע ןיב רעצב םיורשש ,וינב תא רכז ה"בקהש העשב
 םלועה ףוסמ עמשנ םלוקו לודגה םיל .תועמד יתש דירומ לוכיבכ ,תולזמו
 :רמאנש ,וז בג לע וז קפוס ויפכ :רמא אניטק בר .אָחוג ּונָיהְו ופוס דעו
 החנא :רמוא !ןתנ ןתני יבר .יִתְמָח יתחינהנ יפּכ לֶא יפכ הכא יִנָא םנו
 ,עיקרב טעוב :ירמא ןנבר .יּתְמָקְנַהְו םָּב יִתָמַח יִתחיִנָהְ :רמאנש ,חנאתמ
 :רמא בקעי רב אחא בר .ץֶרָאָה יִבְשוי לָּכ לא הָנעְי םיִכְרודְּכ דדיה. :רמאנש
 יִאְְּכ םָיִמָשַח 'ה רַמָא הפ. :רמאנש ,רובכה .אסכ תחת וילגר תא קחוד
 :רמאנש ,תומלוע שיערמו .ולוקב גאוש :םירמוא שיו ."יִלְגר םודה ץֶרָאָהְ
 .(רמוגו "אשי םורָמְמ 'ה,

 . תֶשָקהְו םיִמְטְרִח וע
 אלא ,םימער וארבנ אל : יול ןב עשוהי יבר רמא ירדנפכלא יבר רמא
 5 ,סכ סימריז .5 ןוס סיעפי6 .2 ,סכ קימריפ .ג' ,ס סע4 ,ככ ,6כ 55קזמי5 45 ,סכק סילסתל .ט ,ס סיעפי1

 הבשיתנ אל ותערש והאר--היתעד אבתימ אלר  הייזח ? חנאא אל ךיאו (הממש)ו לתל .(היהו)

 כא :רמולכ) ? ונודאכ היהיש דבעל יד ןיאה-וברכ אהיש דבעל ויד . (וחור תא עיגרה אלש)
 .(?וברחנ םיקידצה יתב םנ יכ ןנואתהל דוע שיה - ,ברח ,םיהלא לש ותיב אוהש ,שדקמה תיב

 ,יל םיעודוו םירורב--יל יריחנ ,(80%913 ,טעמאק) טיבשה בכוכ--טיבשד אבכוכ (דע
 יניאש--והינ יאמ אנעדי אלד . ץוח-רבל .הב רג ינאש אעדרהנ ריעה יליבשכ--אעדרהנד

 .ליסכ לזמ תא רבוע טיבשה בכוכ ןיאש-אלסכ רבע אלד .ונינש--ירימנ .אוה המ עדוי

 ןניזח אק אהו . םלועה ברחי ליפכ לזמה תא רובעי םאו--אמלע ברח אלסכ רבע יאו

 -והיא רבעדכ יזחמו רבעד אוה ארוהז  ?(ליסכ תא) רבוע אוהש ונא םיאור אלהו-רבעד

 .רבועה אוה ולאכ הארנו רבוע ורהז
 תעזעדזמ לוקה ותואמו-קפופ ןיפכ .הטדאה שער (תבס יהוזו) והזו--אהונ ונייהו (הע

 יתישעש הערה לע םחנאו-יתמחנהו .םב יתמח לע חנאתא-םב יתמח יתוחינהו .ץראה

 לש וילגר םודה איהש ,ץראל תעגמ וז הקיחדו--דובכה אסכ תחת וילגר תא קחוד .םהל
 . תדעור איה הז תמחמו ,היבקה

/ 

 / \ 6 \ / 0 ו
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 .ג"וינפלמ ּואְרִייָש הָשַע םיִקלֶאָהְו, :רמאנש ,בלבש תוימומקע טושפל ידכ
 לופיש ךירצ ןנעב תשק האורה יול ןב עשוהי .ר'א ירדנפכלא יבר רמא
 לט לפָאְו הֶאְרֶאְו [רמוגו] 'ןַנָעְּב הָיִהְי רָשַא תֶשקַה הָאְרַמְּב. :רמאנש ,וינפ לע
 יִבְורַּב לבא ,אָתשקְל דָגָמ אָקְד ןאמְכ יזחְמְד םושמ ,אָבְרֶעַמְּב ָלַע ימי .י'יִנּפ
 ."!תירבה רכוז ךורב. :רמוא ?ךרבמ יאמ .ךרבמ יאדו

 . ןקזה ללה לֶש ונּוהְמְּב (זע

 החוצ לוק עמשו ךרדב אב .היהש ,ןקזה ללהב השעמ : ןנבר ונת
 הָעּומְשִמ, : רמוא בותכה וילע .יתיב ךותב הז ןיאש ,ינא חטבומ : רמאו [ריעב]
 .י"הַב חּוסְּב ובל ןוכָנ אָריַי אל הָעָר

 .אוה הָבוטְל םָיִמָשַה ןִמ םיִשועָש המ לָּכ (חע

 יברד הימשמ אנת ןכו ריאמ יבר םושמ !כר] יבר רמא אנוה בר רמא

 אָה יִּכ .בָטֶל אָיִמָש ןמ ןיִרְבְטְּד לכ : רמול .ליגר םדא 'אהי םלועל :אביקע
 אָטַמ .אָגְרְשּו אָלוגְנְרִתְו אָרְמַה הידהב הָיָה אָחְרואְּב לֶזֶא הָיְה אביקע יברד |

0 1 / / 
 ל / ז ( 4

 ו

 אימש ןמ ןיִדְבְעִד לכ :רמא .ּהיִל ובָחְי אלו אָויָפְשּוא אָעְּ ,אָחְּכִּד יאַה
 הלכא אָרְנְש אָתַא .ּהיִרָמְחל ּהיִלְכַ הירא אָתַא .אָרְבַרְּב תֶּב לא .בטל
 . בטל אימש ןמ ןידבעד לכ :רמא .אָנְרָשְל .היּבַּכ אקיז אָתַא .אֶלוגנרתל
 ןמ ןידבעד לכ : : יִרָמָאְר ויה :והל רַמָא .אָתַמְל היבש אָסְיִג אָתַא " הלילב
 : בטל אימש

 .םדָאְּבָש תוצָעוי תיְלְכ יִּתש .עְרֶה רֶצַי (טע
 :רמאנש .בלה יחתפמ 'ב לע בשויו בובו5 המוד ערה רצי :בר רמא

 : רמאנש ,חטחל המוד : רמא לאומשו .י"חקור ןמש עיִּבי שיאבי תֶמ יבובז
 ₪ 2 תלסק6 1 ןכיק סי)סת3 | .תכ 6 3קומי5 .די ג קנס

 םאיבהלו ,תוימומקע םיאלמה ,םיאטוחה תובל תא דירחהל-בלבש תוימומקע טושפל (וע

 לע יללק-אתשקל דינס אקד יזחמד םושמ אברעמב הלע ימיל .הבושת ירוהרה ידיל
 .תשקל הוחתשמ אוה ולאכ \המורשו הארנש םושמ (תשקה הארמל ץראל הליפנה לע) הז
 המ-ךרבמ יאמ .ךירצש יאדו (תשקה הארמלכ ךרבל לבא-ךרבמ יאדו יכורב לבא
 ? ךרבל ךירצ

 אק הוה .אוה הבוטל םימשח ןמ םישועש המ לכ-בטל אימש ןמ ןידבער לכ (חע
 לוגנרת ,רומח ומע ויהו-אנרשו אלוננרתו ארמח הידהב הוחו .ךרדב ךלה-אחרואב ליזא
 ןולמ שקב , דחא םוקמל עינה-היל ובהי אלו אזיפשוא אעב אתכוד יאה אטמ .רנו
 --הירמחל חילכא הירא אתא .הדשב ןלו ךלה-ארבדב תב לזא . ול ונתנ אלו (וב ןולל תיב)
 .לוגנרתה תא הלכאו לותח האב-אלוגנרתל הלכא ארנוש אתא .ורומח תא לכאו ירא אב

 האב-אתמל הייבש אסייג אתא .רנה תא הָּבְכו חור אב-אנרשל היבכ אקיז אתא
 .םימכחה םירמואש והז-ירמאד ונייה .ריעה ישנא תא יבשב הכילוהו םידדוש תקהל

 ידיל םדאה תא איבמ : רמולכ) ןמשה תא .שיאבמה ערה רצי*והז--'13ו תומ יבובז (טע
 .(חורפה ןמשה ךרדכ) תועובעבא וב הלעמו (הלקלק

 סו הת ₪ ' שי *
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 יהבוטל תחא ,תוצעוי םדאב וב שי  תוילכ 'ב :ר'ת .ו'ץָבור תאָטַח חַתָפ.
 םֶכָח בל. :רמאנש ,לאמשמ הערו ןימימ הבוטד אָרְּכִּתְמִמּו ,הערל תחאו
 .?"ןלאמשל ליִסְּכ בָלְו ונמל

 .םיִנוש םיִרָבַא לש םדָיקפִמ פ

 ינימ לכ םינכמ טָשְו ,לוק איצומ הֶנַק ,תוצעוי תוילכ ,ןיבמ בל :ר'ת
 ,םעוב רבב | ,רמּוג הפ ,ּךֶּתַחמ ןושל ,ןיקשמ ינימ לכ תבאוש הָאיִר ,לכאמ
 ףא הנשי הביק , ןחוט ןֶכְקְרּוק ,קחוש לוח ,ותָחיִנְמּו הפט וב תקרוז הרמ
 וא םינשי םהינש םא :אָנָּת .ול ךלוהו קומיג-רוענה ןשי) ןשיה רֶעננ .רועינ
 .תמ .דימ -םירוענ םהינש

 ?םיִעְשְרִה תֶאְו םיקידצַה תֶא טפוש יִמ (אפ

 :רמאנש ,ןטפוש בוטה רצי-םיקידצ :רמוא ילילגה יםוי יבר :אָימ
 עָשְרָל עַשֶּפ םֶאְג :רמאנש ,ןטפוש ערה רצי--םיעשר וייֶּבְרְקְּב לַלָח יִּבְל
 ןויִבָא .ןימיל .דומַעי יִּכ, :רמאנש ,ןטפוש הח הז םינוניבו י"יֶּבְל בָרְקְּב
 קָבָש אָל :ייבא ל"א .םינוניב -ונא ןוגכ :הבר רמא .*ושָפִנ יִמָּפּושְמ עיִשּוהְל
 -וא אוה קידצ יא היִשְפְִב שיִניִא עַדָי :[הבר] אבר רמא .הָיִרְּב לכל ייח רַמ
 .םירומג םיקידצל אלא ,אָמְלָע אָרְּבִא אל :[אבר] הבר רמא .אוה עשר
 ןב באחא ליבשב אלא ,םלועה ארבנ אל :אבר רמא .םירומג םיעשרלו
 --אפוד ןב אנינח יברלו ,הזה םלועה--באחאל :אסוד ןב אנינח יברו ירמע

 | .אבה םלועה
 .₪0 טק ספמ .כ-,ו) סע4 .ככ ,טק סילסת8 3 ,' ת)סקפ .! ד תיפפרכו

 .ןבומ אליממ--ארבתסמ ."הטח, ןושלמ שרוד אוה "תאטה, הלמה תא-[בור תאטח
 ..חחוו6 ה 10 18 אהה ,ערהארעדייפש-טשו .תמזא ד 5 ,ערהאָרזלאה-הנק ּפ

 ' ףובדה תא איצומו םייטמ-רמונ .םתוא עיבמו תולוקה תא רזוג-ךתחמ .6 ,עננול-חאיר

 ,פָארק--ןבקרוק .692009883  ,ץלימ-לוחט .םעכה ןמ ותוא העינרמו-ותחינמו . הלועפ ידיל
 +ותנשמ וריעמ םטוחה-רועינ ףא .הנש ידיל םדאה תא האיבמ הביקה-הנשי הביק 5

 ךלוהו קומינ .הביקה ןמ הציקיהו ףאה ןמ האב הנשהו ,ופלחתנש-רוענה ןשיו ןשיה רעננ

 .הביקהו ףאה-םהינש .רמאנ ,הנשנ-אנת .תמ אוהש דע הלכו םדאה ךלוה זא-ול

 רצי קרו  ושבכל ידיב שיש | ,יברקב תסכ אוה ערה רצי-יברקב ללח יבל אפ
 ' אוה ובל .ברקבש ,דוד רמא-יבל ברקב עשרל עשפ םאנ .יטפוש אוהו יבלב טלוש בוטה
 -ןטפוש הזו הז .ויניע דגנל םיהלא דחפ אהי אלש ,עשרל רמוא (ערה רצי) עשפהש , שיגרמ
 םדא שיש ,עמשמ-ושפנ יטפושמ . בוטה רצי רחא םנו ערה רצי רחא םג םיררגנ םהש

 ונחנא םא) הירב לכל םייח חינמ ינודא ןוא--הירב לכל ייח רמ קבש אל . ול םיטפוש ינשש
 .ושפנב עדוי םדאה--הישפנב שיניא ערי .(םיעשרל םלועה לכ תא םישוע ונא-םינוניבה ןמ
 םהו הזה םלועה ןמ םינהנ םניאש--םירומנ םיקידצל . םלועה ארבנ אל--אמלע ארביא אל
 ןב אנינח 'ר .הזה םלועה ןמ םינהנה--םירומג םיעשרלו .אבה םלועב םרכש םילבקמ
 .תבש ברעל תבש ברעמ םיבורח בקב קפתפהש--אפוד
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 .םיִחְלֶאָה תֶא בהֶאְל ךיִרָצ הָמַּב דע (בפ

 רמאנ המל "ךשפנ לכב. רמאנ םא : רמוא לודגה רזעילא יבר :אינת =
 רמול ?"ךשפנ לכב. .רמאנ המל "ךדואמ לכב. רמאנ םאו ,"ךדואמ לכב.
 :"ךשפנ לכב, : רמאנ ךכל--ונומממ וילע ביבח ופוגש ,םדא ךל שי םא :ךל
 | ."דדואמ לכב. : רמאנ ךכל-ופוגמ וילע ביבח ונוממש ,םדא ךל שי םאו
 . [ךשפנ תא לטונ וליפא--"ךשפנ לכב. :רמוא ע'ר]

 . אָביִהָע יב לָש ותָתיִמ (נפ

 .הרותב וקפעי אלש ,לארשי לע הריזג תוכלמ הרזגש ,השעמ :ד'ת
 סופפ ואָצַמ .שרדו בשיו םיברב תולהק ליהקהו ךלה ? אביקע יבר השע המ
 ,םופפ התא :ל"א ?ו  המוא ינפמ ארייתמ התא יא :ל"א ,הדוהי ןב
 המל .לשמ ךל לושמא ! שפט אלא התא יא ? התא םכח ךילע םירמואש

 ויהש ,םיגד האר .רהנה תפש לע ךלהמ היהש ,לעושל :המוד רבדה =
 = ינפמ :ול ורמא ?םיצר םתא המ ינפמ : םהל רמא .ןאכלו ןאכל םיצרי

 השביל ולעתש ,םכנוצר : םהל רמא .ונילע תואבה תורומכמהו תותשרה =
 אוה התא :ול ורמא ? םכיתובאו יתובא ורדש ךרדכ ,םתאו ינא רודנ
 ונא ּונָתְויַח םוקמב המו ! שָּפִמ אלא התא יא ? תויחבש ַחקַּפ ךילע םירמואש
 םיקסוע ונאש ןמזב :ךכ ונא ףאו ?ןכש לכ אל ונתתימ םוקמב ,םיארייתמ
 ונאשכ ,םיאריתמ  ונא ימי ךראו ךייח אוה יִּכ. :הב ביתכד ,הרותב
 דע ,םיטעומ םימי ויה אל !המכו המכ תחא לע-הרות ירבדמ םיקסופ
 הדוהי ןב םופפל וספתו םירוסאה תיבב ּוהושבחו אביקע יברל ּוהּוספְתֶש
 ,אביקע יבר ,ךירשא :ול רמא ?ןאכ ךאיבה ימ :ול רמא .ולצא וחושבחו
 : ורמא !םילטב םירבד לע יתספתנש ,יל יוא ,הרות ירבד לע תספתנש
 תא ןיקרופ ויהו היה עמש תאירק ןמז ,תכירהל אביקע יברל והואיצוהשכ

 םימש תוכלמ לוע וילע לבקל ןיוכתמ היהו לזרב לש תואקָרְסַמְּב ורשב
 יתייה ימי לכ :םהל רמא ?ןאכ דע ,וניבר : וידימלת ול ורמא .הבהאב
 :ךשפנ תא לטונ אוה וליפאו-"ךשפנ לכב. : הזה קוספה לע רעטצמ
 ? ונמייקא אל ,ידיל אבש ,וישכעו | ?ונמייקאו ידיל אבי יתמ :יתרמא
 : הרמאו לוק תב התצי ."דחא,ב ותמשנ התציש דע ,"דחא.ב ךיראמ היה
 ינפל תרשה יכאלמ ורמא ."דחא.ב ךתמשנ התציש .אביקע 'ר ,ךירשא
 יה ּךְדי םיִתָמַמ. :ורמא ? הרכש הזו הרות וז !םלוע לש ונובר : ה"בקה
 : ול הרמאו לוק תב התצי .יםיִּיַחַּב םֶקָלָח. : םהל רמא .יידְלֶחִמ םיִתָמִמ
 !אבה םלועה ייחל ןמוזמ התאו "דחא.ב ךתמשנ התציש ,אביקע יבר ,ךירשא

 .סעפ .רי | ,ז[י סינסת2 .כ 2 סילו

 . ךילע ביבחש הט לכמ רתוי-ךדאמ לכב רמאנ ךכל (בפ
 .עמש תאירק ארקש--םימש תוכלמ לוע .םימב) ונייח םוקמב-ונתויח םוקמב (נפ

 --דלחמ םיתממ יה ךדי םיתממ ?הלאכ םירופי ךותט ללפתהל לוכי ךדוע יכו--ןאכ דע |
 .היבקה--םהל רמא .םדו רשב ריט אלו תומל יואר היה ךדומ
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 | לארשי תורפס 1%6

 . לָבָב ימָכ ןיבּו לאְרְשו ץֶרֶא יִמְכַמ ןיִּב תקלחמ (דפ
 יבר יחא ןב איננח דרישכ :יִעְּתָשִמ הוה והבא יבר ,ארפס בר רמא

 ןירחא ּורְנָש .ץראל הצוחב םישדח עבוקו םינש רָּבַעְמ היה ,הלוגל עשוהו
 ..לטובק ןב הירכז .לש ונב ןבו רפיכ ןב יפוי יבר :םימכח ידימלת ינש
 .ונאב הרות דומלל :ול ורמא ?םתאב המל :םהל רמא ,םתוא הארש ןויכ
 ,שדקמה תיבב ושמש םהיתובאו םה רודה ילודג וללה םישנא :םהילע זירכה
 רפסב וינפל יִתיִרַכ םימעפ הברה :רמוא לטובק ןב הירכז :ונינשש התואכ
 זירכה . ןיריתמ םהו רפוא אוה ,םירהטמ םהו אמטמ אוה ליחתה .לאינד
 יאו תינב רבכ :ול ורמא .םה והות לש ,ןה אוש לש וללה םישנא :םהילע
 המ ינפמ : םהל רמא .ץורפל לוכי התא יאו תרדג רבכ ,רותסל לוכי התא
 התאש ינפמ : ול ורמא ?ןיריתמ םתאו רסוא ינא ,םירהטמ םתאו אמטמ ינא
 ףסוי ןב אביקע אלהו : םהל רמא .ץראל הצוחב םישדח עבוקו םינש רבעמ
 אביקע יבר חנה : ול ורמא !ץראל הצוחב םישדח עבוקו םינש רבעמ היה
 יתחנה .אל ינא ףא :םהל רמא .לארשי ץראב ותומכ | חינה .אלש
 םינרק ילעב םישית ושענ ,תחנהש ,םיידג :ול ורמא . לארשי ץראב יתומכ
 .,בטומ-עמוש םא :ונמשב ול ורמאו וכל : ונל ורמא ךכו ךלצא ונורגש םהו
 -ואל םאו ,בטומ-םיעמוש םא :הלוגבש וניחאל ורמאו ,יודנב אהי--ואל םאו
 םחל ןיא : ורמאיו םלכ ורפכיו רונכב ןגני היננח ,חבזמ הנבי היחא : רחל ולעי
 וטל שי !םולשו םח :ורמאו היכבב םעה לכ ועג דימ ! לארשי יהלאב קלח
 הרות אָצָּת ןויִצְמ יִּכ. :רמאנש םושמ ?המל ךכ לכו . לארשי יהלאב קלח
 ,ג"םילשּורימ 'ה רַבְדְ

 , הָרּוחַה דובְכְּב הָשְרְּד (הפ |

 םויה לֶאָרְשְי עַמָשּו תּבְסַה. : שרדו הרות דובכב הדוהי יבר חתפ דועו
 ףופ םוי ותוא אלהו , לארשיל הרות הנתנ םויה ותוא יכו ,י'םַעְל ָתיִיָהִנ הזה
 םוי לכב הידמול לע הרות הביבחש ,ךדמלל אלא ?החיה הנש םיעברא
 "רפכ שיא אייח .יברד הירב םוחנת יבר רמא .יניפ רהמ הנתנש םויכ ,םויו
 : ,ארוק וניא דחא ברעו תיברעו תירחש שיק ארוק םדא ירהש ,עדת :וכע
 ,הרותב וקסעו תותכ תותכ ּושָע-"תכמה, . םלועמ ש"ק ארק אלש ימכ המוד

 יט | ,זכ סירכד5 ,ג 3 סיעמי1

 = .הוסא היה הזו-'וכו םינש רבעמ היה .לבבל-הלוגל . רפסמ היה-יעתשמ הוה (רפ

 .התאש תושירד לכ-"ושרדת ונכשל,, ביתכד ,הדוהיב אלא הנשה תא םירבעמ ןיא :ונינשש יפל
 ..ודגנכ תוחמל--םימכח ידימלת ינש .וחלש--ורגש .םוקמ לש ונכשב אלא והי אל שרוד
 -ידימלת-'וכו תחנהש םיידנ .ונחנא רודה ילודגמש ,ונילע תזרכה רבכ-'וכו תינב רבכ
 לבבבש הלוגה שאר לש ומש היה ךכ-היחא . םילודנ םימכחל ושענ תחנהש םיריעצה םימכחה
 .יכבב םלוק תא ונתנ-וענ .יול היה הינ;חש יפל ,המבה ינפל-רונכב ןגני . םינהכה ןמ היהש
 ? היננח השעמ דגנכ ךכ לכ תושק תולוכחתב וזחא המל-המל ךכ לכ

 " הלמה תא שרוד אוה יכ-'ןכ\ תותכ ושע תכסה .הז לע היאר ךל אה--עדת (הפ
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 פו . פופוב יו ילבבודומלת

 יבר רמאד ,אנינח רב יסש יברדכ ,הרובחב אלא תינקנ הרותה ןיאש יפל
 םהיאנוש לע ברח ?י"ּולָאונְו םיִדַּבַה לֶא בֶרָח. :ביתכד .יאמ :אנינח רב יסוי
 .ןיִשָפמִמְש אלא ,דוע "אלו .חרותב ןיקסועו דבב דב ןיבשויש .ח'ת לש

 ו וב וורו כב

 ,'ןיאטוחש אלא דוע אלו .יונלאונ רש, : םֶתָה ביתכו "ולאו, :אכה ביתכ
 רבד .יןעצ | ירש ּולָאּונ ּאָבָהְמ אָמיִא תיִעָב יאו .יּונאָטֶח רָשָאְ : רמאנש
 ,שיקל שירדכ .הרות ירבד לע םכמצע ּותַתַּכ -ילארשי עמשו תכסה. : רחא
 תיממש ימב אלא םימייקתמ הרות ירבד ןיאש ,ןינמ : שיקל שיר רמאד
 עמשו תכסה  :א"ד .יַלֶחאָּב תמי יִּכ םֶדָא הֶרּתַה תאו, : רמאנש ? הילע ומצע
 םדא דומלי םלועל : אבר רמאד ,אברדכ .תֶּתַּכ ךכ רחאו םה--"לארשי
 בֶלָח ץימ יִּכ. :ביתכד יאמ :יאת .יבר .יבד יִרְמָא .הגהי ךכ רחאו חרות
 אצומ התא ימב-+'ביִר :איִצוי םָיַפַא ץימו .םֶד איָצוי ףא ץימּו הָאְמָח איִצוי
 ףא ץימו. .הילע ,ומא ידשמ קניש , בלח. איקמש ימב + הרות לש האמח
 ןיחבהל הכוז ,קתושו חנושאר םעפ ובר וילע םעוכש ,דימלת לכ--"םד איצוי
 וילע םעוכש ,דימלת לכ--"ביר איצוי םיפא ץימו. .רוהט םדל אמט םד ןיב
 . תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב ןיחבהל הכוז ,קתושו הינשו תחא םעפ ובר
 עוצקמ ךל ןיאש ,תונוממ ינידב קוסעי ,םכחתיש הצורה : רמוא י'ר : ןנְתד
 יאמ :ינמחנ :.רב לאומש יבר רמא .עבונ ןיעמכ ןהש ,ןהמ רתוי .הרותב
 לע ומצע לבנמה לכ ? י"הְפְל דָי תומז םֶאְו אָשְנְתהְב תְלַבַנ םִָא. : ביתכד
 . הפל די-ם מז םאו : אשנתהל ופוס ,הרות ירבד

 . םיִמָכַח יִדיִמְלִמ םיִחְרֶמִמה דובְבְּב השרה (ופ

 וכל יניקה לֶא לואש רַמאיו, : שרדו אינפכא דובכב הימחנ יבר חתפ
 ,י"לֶאְרְשִי יִנָּב לָּב םע רָסֶמהַמיִשָט הָּתַאְו ומ ךֶפְסא ןֶּפ יקלָמע ןותִמ ּודֶר ורוס
 דובכל אלא השמ תא ברק אלש ,ורתי המו : רמוחו לק םירבד .אלהו

 ד א

1 
 | וו(.

 והְגַהְמּו והקשמו וליכאמו ותיב ךותב םכח דימלת חְרֶאְמַה ,ךכ -- ומצע
 רוט .5 לופס .ב) ספ ספד .גל 2 ,ל ינסמ6 .די טי רכדמכ5 ,גי ,טי סיעשי4 ,סשפ ,םי ,כי לכד ל כ .סימרי1

 םימכחה ידימלת לע : רמולכ-'וכו םחיאנוש לע .(תותכ) תכ (ושע :ומכ) םה :ךכ "תכסה,
 יאו .םירעבנ םהש-ןישפטמש .תודידבב--דבב דב . תודיחיב אלא ,הרובחב אלש הרותב םיקסועה
 תאזה הרותה-'וכו הרותה תאז .ןאכמ \היאר איבא) ךל רמא חתא הצור םאו-אכהמ אמיא תיעב

 הרותה ירבדל ןזאהו קותש הלחתמ-תתכ ךכ רחאו פה .הרותה ילהאב תומיש םדאב היוצמ
 -החגהי . ךל ובשיתיש דע תושקהל ךל שיש המ םהילע השקה ךכ רחאו , ךיפב םירוגש ויהיש דע

 יל תישענ איהו הרותה לע ומא ידשמ קניש בלחה תא איצומש-'וכו בלח איקמש .ןויעו
 רוהט םד ןיב ןיחביש , ןתמאל םד תוכלה איצוי ולבוסו ובר םעכ ץצומה--'וכ) ףא ץימו .האמח

 לבנמה . תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב ןיחביש-ביר איצוי .םיסעכ ינש-םיפא .אמט םדל

 םיניעלמ וירבחש יפ לע ףא ,ובר ינפל ויתוקפס לכ תא עיצחל שוב וניאש-הרות ירבד לע ומצע
 = אלו ,והולאשישכ ,ויפ לא די  ןתיש ופומ--הפל די .לואשלמ ויפ םתס םא--םמז םאו .וילע |

 . בישהל המ עדי

 ההשמ-תראמה . םהיתבב םימכח ידימלת םיחרוא יפינכמ דובכב-אינפכא דובכב (ופ
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 לארשי תורפס 1908

 : שרדו אינפכא דובכב יפוי .יבר חתפ -- ! המכו המכ תחא לע - ויפכנמ
 , י"וצראב תה רג יִּכ ירצְמ בָעַתְמ אל :אוה ףיִחֶא יִּכ יִמדֶא בָעַתְת אל.
 ,ןמצע ךרוצל אלא לארשי תא וברק אלש ,םיירצמ המו : ויק םירבד אלהו

 -יִל רָשֶא לע הקמ ירש םֶפְמשְו ליח ישא םֶּב שו :ָּתְטִדָי א : רמאנש
 תחא לע--ויסכנמ והנהמו והקשמו  וליכאמו ותיב ךותב ח"ת חראמה ,ךכ
 ;שרהו אינפבא דובכב ילילגה יפו יבר לש ונב א'ר חתפ - !המכו המב
 : ץק םירבד אלהו ,י"םיהלָאה ןורא רּובעב, 'וגו "םודא דָבוע תֶא 'ה ךְרבְי
 ח"ת חראמה ,ךכ--וינפל ץֶּבְרו .דָּבַכ אלא ,התשו לכא אלש ,ןורא המו
 . המכו המכ תחא לע-ויפכנמ והנהמו והקשמו וליכאמו ותיב ךותב

 . םיִרָח רוע :יִניִס (זפ >

 .םולשבאמ--!תקחוד העש ,העשה תא קחודה לכ :יולה ןיבא יבר רמא
 ףסוי ברד .ףסוי ברו הברדמ-ול תדמוע העש ,העשה ינפמ החדנה לכו

 לבל ,םימב (עקרקה תא) ותוא ץברו עקרקה תא וינפל אטאט--וינפל ץברו דבכ .חרואכ ותיבב
 . ןוראה לע קבא הלעי

 העשה .ותע אובתש דע ןיתמהל תונלבפ ול ןיאש--העשה תא קחודה לכ וופ
 חצר אלו ויבא ייחב הקזחב ךולמל הצרש-םולשבאמ .ותרטמ תא נישמ וניאש-ותקחוד
 תוינשמבו תותיירבב ותואיקב םש לע ףסוי בר ארקנ ךכ-ינ'ס .תומי ויבאש דע ןיתמהל

 אכירטצא .לופלפב רדוחמ היהש--םירה רקוע .היה אל לפלופמ לבא ,ובר יפמ ול ורסמנש

 :רמולכ ,םשל-םתהל .(םהל וכרצנ םימכחה : רמולכ) םהל הכירצ התיה העשה--אתעש וחל
 .ירמאד .הלבקה תועומשו תורופמב יקבל :רמולכ ,םיטחה לעבל-איטח ירמל . לארשו ץראל

 ךלומ היהת התא-ןינש ןיתרת תכלמ .תודיתעה ידיגמ םיגמה ול .ורמאש יפל--יאדלכ היל

 תומי אלש ידכ ,העשה תא קחדל ףסוי בר הבא אל ןכלו) םינש יתש (םימכחה תבישי גיהנמ)

 .םיתשו םירשע--ןיתרתו םירשע | .(ויתונש ורצקתנ אלש ול הדמע העשהו ,םיתנש ףוסל

 . ןתוא לכ--ארק אל היתיבל אנמוא וליפא הבר ךלמד ינש ךנה לכ .הצחמו-אגלפו
 אֶל אוה יכ) ותיב לא (םד זיקמ אפור) ןמוא ארק אל (הבישיה תיב שארב רמעש) ךלמש םינשה
 סנכיש .(וילא ךלה ומצע אוה אלא ,ותיבל ןמוא ארק אל םד זיקהל ךרצנשכו הררש גהנ
 תא תאשל וילע ,ןינבב התתל וא םוקמל םוקטמ חלטלטל ךירצ אוה סא--הרוק לש היבועב
 < רבדה ןכל ,תולפתב הברהו םינב לודנ לוע לבסש וניבא בקעי םנ ךכ ,הרוקה לש האשמ בור
 / .לארשי תא תוכזל וב יולת



 199 .תוכרב :ילבב דומלת

 ש-א ָ ולכא השמ .ינפל אפהו ,ולכא ה 5 כו י"םיִהְלָאָה ינפל השמ
 הגהנ ולאכ ,הכותב יורש םכח דימלתש ,הדועסמ הנהנה לכ :ך5 רמול
 .הניכש ויזמ

 : . "םּולָשְל ּךְלְו יםולָשְּב ךל, תַּכְרּב (חפ

 ,"םולשב ךל, :ול רמאי לא ,ורבחמ רטפנה :יולה ןיבא יבר רמאו
 הלע ,יםּולָשָל ּףְל. : השמל ול רמאש ,ורתי ירהש ,"םולשל ךל, :אלא
 ר'או .הלתנו ךלה ,+יםולשְּב ךל, :םולשבאל ול רמאש ,דוד :חילצהו
 ךל, :אלא ,"םולשל ךל. :ול רמאי לא ,תמה ןמ רטפנה :יולח ןיבא
 : אייח רב יול ר'א + 'םולָשִּב ףיִמבָא לֶא אובָמ הָתִאְו :  רמאנש , 0

 (תסנכה תיבל שרדמה תיבמו) שרדמה תיבל םנכנו תסנכה תיבמ אצויה |

 לָיָח לֶא ליַחְמ וכל : רמאנש ,הניכשה ינפ ליבקהל הכוז ,הרותב קסועו
 םימכח ידימלת : בר רמא ישא רב אייח בר רמא .5 ןויִצְּב םיהלֶא לֶא הָאָהְי
 ליחמ וכלי, : רמאנש ,אבה םלועל אלו הזה םלועב אל החונמ םהל ןיא
 . "ןויצב םיהלא לא הארי ליח לא

 .הא/א/א/א/א/א/א-/7/7/7%/

 .דעומ רדפ

 ,תבְש

 -- ל
8. 

 ווה אָחַטָשְו אָתַטָש לָכְו ידומע יב יפרו יב ווָח יפא ברו ימא בר
 בר ! ית לועיל ,אָניִד היל תיאר אָבִא יא : יִרְמָאְו אָשדְד אָרְבִעַא יִחְפָמ
 שֶלָח אק הָוָה .אָמּוי "היל אָנִדְב יִבַתַי וה אנה בר רב הברו אדסח

 .ת ,דפ .סי)סתל .וט ןוט .םיב נע תב ומס תי ,ד סכפ .בי תי תומש1

 ותוא םיולמ ויה ,הרובק םוקמל תמה ןורא תא םיכילומ ויהשכ--תמה ןמ רטפנה (חפ

 ויה םהיתבל םירזוחהו ;האלהו םשמ ותוא םיולמ הלאו םהיתבל םירזוח הלא ,ריעל ריעמ
 תיבמו הבישיל הבישימ םיכלוהש יפל-החונמ םהל ןיא . ונממ רטפהל תמה ןמ תושר םילטונ
 הניכשה ינפל הרותב וקסעי םתומ רחאל םגש יפל-אבה םלועב אלו . שרדמ ובל שרדמ

 .(הלעמלש ןויצב-יןויצב םיהלא לא הארו, ונייהו)
 שרדמה תיב תוילעש) םידומעה ןיב ודמלו ובשי--ידומע יניב יסרנו יבתי ווח (א

 ויה העשו העש לכו--אשדר ארביעא יחפט ווה אתעשו אתעש לכו .(םהילע תונעשנ
 ןאכ אצמנ פא--יתילו לועיל אניד היל תיאד אכיא יא  .םירמואו תלדה רבע לע םיכמ

 =וחייביל שילח אק הוה .םויה לכ--אמוי הילוכ . וונילא) אוביו הלעי וניד ול שיש (שיא)
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 לארשי תורפס 0

 ותרות ? ולוכ םויה לכ ןדו בשוי השמש ,ךתעד לע הלעת יכו--,י"בָרַעָה דַע
 העש וליפא ותמאל תמא ןיד ןדש ןייד לכ : ךל רמול אלא ? תישענ יתמ
 השעמב ה"ב שודקהל ףתוש השענ וליאכ ,םותכה וילע הלעמ ,תחא
 ביתכו "ברעה דע רקבה ןמ השמ לע םעה רומעיו, אכה ביתכ + תישארב
 :בר רמא ?ןידב .ןיבשוי .יתמ דע .*דַתֶא םוי קב יקָינ .בָרָע יִהָיִ \ םתה
 . הרועס ןמז דע : תשש

 .םיִנוש םֶדָ יְִּב לש הֶליִכאָה ןמז (ב
 תישילש ,םיטסל .לכאמ הינש ,םידול לכאמ הנושאר העש :ןנָּבִר נּת

 תישש ,םילעופ לכאמ תישימח ,םדא לכ לכאמ תיעיבר ,םישרוי לכאמ
 . תָמָחְל ןבא קרוזכ ךליאו ןאכמ .ח'ת לכאמ

 רקבה ןמ הָשמ לע םַעָה רמעיע :יתפדמ בר רב אייח בר והל אָנִת .והיּבְל

 .לֶאְרְשיְל הָבוט הָנִֶּמ-תָּבִש

 ןתונה :בר רמא ,אירוג רב אמח בר רמא ,אָיְַחִמ רב אבר רמא
 איומ .י'םכשדקמ 'ה יִנא יִּכ תעדל, : רמאנש ,ועידוהל ךירצ ,ורבחל הנתמ
 הנתמ :השמל ה'ב שודקה חיל רמא--'םכשדקמ 'ה ינא יכ תעדל, :יִכַה יִמנ
 .םעידוהו ךל ,לארשיל הנתיל שקבמ ינאו המש תבשו יג תיבב יל שי הבוט
 .ומאל עידוהל ךירצ קוניתל תפ ןתונה :ג'בשר רמא ןאכמ

 ,יִנָּפַהןיּב האנק טָרָא לט לא (ד
 לא םלועל : בר רמא ,אירוג רב אמח בר רמא ,איפחמ רב אבר רמאו

 בקעי ןתנש ,תֶַליִמ םיעלס ינש לקשמ ליבשבש ,םינבה ןיב ונב םדא הנשי
 .םירצמל וניתובא ודריו רבדה לגלגתנוויחא וב ואנקתנ ,וינב ראשמ רתוי ףסויל

 | .תֶּבִשַּב הלוח רוקּב (ה

 האופרו קועולמ איה תבש : רמוא תבשב הלוחה תא רקבל םנכנה :ר'ת
 :רמוא הרוהי יבר .םחרתש איה הלוכי :רמוא ריאמ יברו .אבל הבורק

 .גי 65 תומס .ס ,6 תיסרכ5  .גי ,םי תו

 םיכירצ סניאש ,אייח בר םהל הנש--'וכו אייח בר והל אנת .(טויה לכ ולכא אלש) םבל שלח
 אלא אב אל ,ברעה דע רקבה ןמ דמעש ,השמ לצא רמאנש המ יכ ,ןידב םויה לכ תבשל
 .ירקבו ברע, וב בותכש ,תישארב השעמב ףתוש השענ ןיידהש ,תורוהל

 ,ן כה ןוה ושהיש-םישרוי לכאמ .רתויב םינתבער ויהש ,דול ץרא ינב--םידול (ב

 ןבאיקרוזכ ךליאו ןאכמ . תמדקומ העשב םילכואו האנהל םירכמתמ םה ןכלו וב וחרט אלש
 תלעות ןיא יכ) תמח ךותל ןבא קרוזש ימל המוד וזמ תרחואמ העשב לכואש ימ--תמחל
 0 / .(ןוזמה תא דוע תלכעמ הניא הביקחש יפל ,ותליכאב

 .הלבקל שובי אלש םירבדב ופויפל ידכ ,הנתמב ול ןתונ אוהש-ןעידוהל ךירצ
 .יתורצוא תיבב-יזננ תיבב . ךכ ןכ סג אתיירבב (רמאנ) הנשנ-יכה ימנ אינת

 .לע ותוא רכבל וינב האשמ דחא ןב לידבי לא--םינבה ןיב ונב םדא הנשי לא (ד
 . ףסויל בקעי השעש םיספה תנתכ :רמולכ-'וכ\ בקעי ןתנש .רמצ-תלימ | .םהינפ

 דככת םא-םחרתש איה חלוכי .ורעטצי אלש םמחנל ךירצ-קועולמ איה תבש (ה



 01 .תבש ידלבפ/הומלת

 ךילע םחרי םוקמה :רמוא יפוי יבר . לארשי ילוח לעו ךילע םחרי םוקמה
 ותאיציבו "!םולש, :רמוא ותסינכב םילשורי שיא אנבש . לארשי ילוח ךותב
 ּותבְשְו םיכורמ וימחרו אבל  הבורק האופרו קועולמ איה תבש :רמוא
 .תבשב םילוח רקבלו םילכא םחנל וריתה שק : אנינח ר"או !םולשב
 ילוישל \ רועלא יברד | היִרְתַּב ןניִלְָא. הָוְה יכ :הנח רב רכ הבר .רמא
 אָנְמַחְר, :היל רמא ןינמזו "!םולשל ךדקפי םוקמה, "היל רמא ןיִנמַז ,החיִפְתְב
 םדא לאשי לא םלועל :הדוהי בר רמאהו ,יִכָה דַבָע יִכיִַה .'םֶלֶשל דּורְְדי
 יכאלמ ןיא ימרא ןושלב ויכרצ לאושה לכ :ןנחוי ר'או ימרא ןושלב ויכרצ
 ,הלוח 0 0 ןושלב ןיריכמ תרשה .יכאפמ ןיאש ,ול  ןיקקזנ תרשה
 ? הלוחח תא דעופ הניכשש : ;ןינמ : בר רמא ןנע בר רמאד .ומע הניכשד
 ,הלוחה תא רקבל סנכנה :יִבָה יִמנ אָינת .י"יוה שרפע לע וגְרְעְסִי 'ה, :רמאנש
 ינפמ ,וינפל .בשויו ףמעתמ אלא ,אסכ יבג לע אלו הטמה יבג לע בשי אל
 ."יוד שרע לע ונדעסי 'ה, :רמאנש .הלוח לש ויתושארמ הלעמל הניבשחש

 ? תינעמ תלגמ בָתָכ יִמ ו

 ןיִבְּבַחְמ ויהש ,ותָעיִסְו היננח :ורמא ? תינעת תלגמ בתכ ימ :ןנבר ונת
 לבא ,תורצה תא ןיבבחמ ונא ףא :לאילמג ןב ןועמש 'ר רמא . תורצה תא
 . עגפנ הטוש ןיא :רחא רבד .ןיקיפסמ ונא ןיא בותכל ונאב םאש ,השענ המ
 השק :קחצי בר רמאהו 1 יִניִא . לַמְאְּב שיגרמ תמה רשב ןיא : רחא רבד
 ןוא :אָמָא ?י'בָאְכִי ויְלָע ורָשְּב ףא, :רמאנש ,יחה רשבב טחמכ תמל המר
 רוכז םרב :בר רמא הדוהי בר .רמא .למזיאב שיגרמ יחבש תמה רשב
 ,לאקזחי רפס זנגנ ,אוה אלמלאש ,ומש היקלח ןב היננחו בוטל אוהה שיאה
 יָבְרְג תואמ שלש ול ולעה ?ושע המ .הרות ירבד ןירתוס וירבד ויהש

 .ןָשרְדּו היילעב בשיו ןמש |
 .ככ די בויספ .ה סמ סילסת1

 ותוא ללוכ אוהש ךותמש-לארשי ילוח ךותב .םכילע םחרת ,הב רעטצהל ילבל ,תבשה תא
 .םולשב תבשב וחונ-םולשב ותבשו . םיברה לש םתוכזב תעמשנ ותלפת ,םילוחה ראש םע
 יברד הירתב ןנילזא הוה יכ ..רעצ םימרוג םילוח רוקבו"םילבא םוחנש ינפמ-וריתה ישוקב
 ןינמז .הלוח םולשב לאשל רזעלא יבר רחא ל ונייהשכ-החיפתב ילוישל רזעלא
 ךרכזי .(םיהלאה) ןמחרה-םלשל ךנירכדי אנמחר .(הלוחחל ול רמא םימעפ--היל רמא
 ללפתי לא-ויכרצ םדא' לאשי לא ?ךכ השוע אוה ךיא-יכה דיבע יכיה | .םולשל
 -חלוח ינאש .היבקה ינפל ותלפת תא איבהל ,ול םישרדג-ול - ןיקקזנ .ויכרצ לע םדא
 ןיא ןכלו-ומע הניכשד | .(תימרא ןושלב םג ללפתהל רשפא הלוחה לע) הלוחה אוה הנוש
 .הניכשה .תמיאמ-ףטע תמ .תרשה יכאלמ תרזעל ךרצנ וילע ללפתטה |

 םימי ועבקנ ןרכזלשו לארשי ןהמ ולאגנש-תורצה תא ןיבבחמ .ותרובח-ותעיפ ו

 ןיכסב-לימזיאב .וניתורצב םיריכמ וכניא ונא םג ךכ ,ויענפב ריכמ וניא--ענפנ הטוש ןיא . םיבוט

 שי םא-ףכ\ יחבש תמה רשב ןיא .רומא-אמיא ?אוה ןכ םנמואה-'ניא . ותוא ךתוחה

 ידכ-ןמש יברנ .למזיאב שיגרמ הזה רשבה ןיא (היוכ וא הכמ תמחמ) יח םדאב תמ רשב

 .ןיבו םניבש הריתסה תא בשיל יחכ הלאה םירבדה תא שרדו-]שרדו .תונוזמלו רואמל ןמש
 . הרותה ירבד



 <  לארשי תורפס ו

 < .תוּפה רח יִנְפַלָש תעְרואְמ וז

 ,יבר :ול וחלש ,יסוי יברב לאעמשי יבר הלחשכ :אנהכ בר רמא
 :םהל חלש .ךיבא םושמ ונל תרמאש ,םירבד השלש וא םינש ונל רומא
 (םודא תוכלמ) תוכלמה הטשפ ,תיבה ברח אלש דע הנש פ'ק :אבא רמא ךכ
 םימעה ץרא לע האמוט ורזג ,תיבה ברח אלש דע הנש םינומש :לארשי לע
 ןירדהנפ הל התלג ,תיבה ברח אלש דע הנש םיעברא :תיכוכו ילכ לעו
 אלש רמול : ימידבא רב קחצי ר'א ?אָתְכְלַה יאמָל . תויונחב חל הבשיו
 ינד ונד אלש :אָמיִא אָלֶא ?ְךֶּתִעַד אָקְלָס תוסנק יניד .תופנק יניד ונד
 .תיבה ינפב הנש האמ ןתואישנ וגהנ ןועמשו לאילמג ,ןועמשו ללה :תושפנ

 ו

 ,ינש קרפ
 . הָּכְנִח םנ יח

 אֶל ןונא אָיְנְמַת הפחד ימי ולפכב ה'כב :ןנבר ונתד ?הכונח יאמ
 םינמשה לכ ואממ ,לכיהל םינוי וסנכנשכש .ןוהְּב תונעתהל אָלְדו ןוהְּב דפפמל
 ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םּוחְצְנ ו יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו לכיהבש
 אלא ,וב היה אלו לודגה ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ,ןמש לש דחא
 תרחא הנשל .םימי הנמש וגממ וקילדהו םנ וב השענ .דחא םוי קילדהל
 , האדוהו לָלַהְּב םיבוט םימי םּואָשַעְו םועבק

 .דִוָּד לָש ּותְתיִמ (ט

 לָדָמ המ הָטְדַא איָה המ יִמָי תָּדִמּו יצק 'ה יִנְעיִרּוה. :ביתכד יאמ
 איה הרוג :ל"א ! יצק 'ה ינעידוה ,ע"שבר : ה'בקה ינפל דוד רמא 1 עיִנַא
 = איה הריזג "?איה המ ימי תדמו. .םדו .רשב לש וצק ןיעידומ ןיאש ,ינפלמ
 ; ל"א "!ינא לדח המ העדא, .םדא לש וימי תדמ ןיעידומ ןיאש , ינפלמ
 המלש תוכלמ עיגח .רבכ : היל רמא '! תבשב דחאב תומא, .תומת תבשב
 = " תבש ברעב תומא. :.אָמיִנ אלמכ וליפא התרבחב תעגונ תוכלמ ןיאו ךנב

 .ס ,ט) סילסת\

 יאמל .שדקטבש תיזגה תכשלמ-ןירדהנס התלנ .ימור תוכלמ-םודא תוכלמ (1
 אקלס .(המוקמ תא ןירדהנסה התנשש הזמ אצוי הכלה רבד הזיא) ? הכלה וזיאל-אתכלה

 -תיבה ינפב .ללה לש ונב-ןועמשו ?(תופנק יניד ונד אלש) ךתעד לע הז הלע ךיא-ךתעד
 .הנש האמ ךשמב םתואישנ תא הלאה תורודה תעברא וגהנ םייק שדקמה תיב דועב

 הכונחד ימוי .)והועבק םנ הזיא רכזל) ? הכונחה גח אוה המ-הכונח יאמ (ח
 ןיאש-ןוחב תונעתהל אלדו ןוחב דפסמל אלד .םה הנומש הכונחה ימי-ןוניא אינמת
 לע, רמאלו ללה םהב ארקל אלא ועבקנ אלש-האדוהו ללהב .םהב םינעתמ ןיאו םידיפסמ
 .םהב הרסאנ אל הכאלמ לבא ,"םיפ:ה

 רטפנו לדח ינא םוי הזיאב--ינא לדח המ ? היהא םינש המכ-איה המ ימי תדמו יט

 אלמכ-אמינ אלמכ . ירפסהבו יב קסעתהל ולכויש ידכ-תבשב דחאב תומא ? םלועה ןמ



 ו

 208 .תבש :ילבב דומלת

 בשוי התאש דחא םוי יל בוט -+ףַלַאָמ ךיִרצְחְּב םי בוט יִּכ. :היל רמא
 יבג לע ינפל בירקהל ךנב המלש דיתעש ,תולוע ףלאמ הרותב קסועו
 יעבד אָמּי אוהה .אָמּוי ּהיִלְּכ סֶרָנ בָתָי הְָה אָמְּבַשְר אָמּוי לכ . חבזמה
 היִמּופ קָסָּפ הוה אָל הול לפי אלו המק תומה ךאלמ םק ּהיִשְפנ חַנִמְל
 אָתֶא .ּהיִתיִב ירוחא אָנָתְסּוּב ליל הָוְה ?היִל .דָּבְעַא הָמ + רמא אָמַר
 תיִחְפיִא ,אָגְרְדְּב קֶלָס הָיָה .ְחַמְל קפנ ,יִנְליאְּ שַחְב לס | תומה ךאלמ
 . ּהיִשְפַנ חַנְו קיִּתְשיִא ,היִחּותְמ אָּגְרַד

 . הָשמ יִמִב חָיְהָש שחפת /

 רמא אעלא יבר רמא !השמ ימיב היהש שַחַחְד ּהָלָע הָוָה יאמ
 --חהשמ ימיב היהש שחת :ריאמ יבר היה רמוא : שיקל ןב ןועמש יבר
 ןימ םא ,אוה היח ןימ םא ,םימכח וב ועירכה אלו היה המצע ינפב הירב
 השעו השמל ול ןמדזנ העש יפלו ,וחצמב ול התיה תחא ןרקו ,אוה המהב
 . ונגנו ןכשמ ונממ

 .תֶלְחַק רָפס דנגל םיִמָכַח ושקּב (אי

 ושקב : ברד .הימשמ תליש רב לאומש ברד הירב הדוהי בר .רמא
 אל המ ינפמו .הז תא הז ןירתוס וירבדש ינפמ ,תלהק רפס זונגל םימכח
 - הרות ירבד ותלחת . הרות ירבד ופוסו הרות ירבד ותלחתש ינפמ ? הז
 יבר יִרְמְאְו י'שָמָשה תחמ למַעָיִש ולָמַע לָכָּב םֶדָאְל ןורֶתי המ : ביתכד
 --הרות ירבד ופוס .ול שי שמשה םדוק ,ול ןיאד אוה שמשה תחת : יאיי יִּבַר
 הָו יִכ רומש ויָחוָצמ תֶאְו אָרָי םיִהלֶאַה תֶא עָמָשִנ לכה רֶָבָּב ףום, : ביתכד
 אל ולוכ םלועה לכ : רועלא יבר רמא ? 'םדאה לכ הז יכ. יאמ .ּז"םֶדָאַה לָכ
 םלועה לכ דגנכ הז לּוקַש : רמא אנהכ רב אבא יבר .הז ליבשב אלא ארבנ
 לכ ארבנ אל :רמוא אמו ןב ןועמש הל ירמאו רמוא יאזע ןב ןועמש .ולוכ

 .גו ,כ' סש% .ג ,6 תנסק5 ,6י ,רפ סיגסת1

 הילוכ םירגו ביתי הוה .(הנשה תותבשמ) תבש םוי לכ-אתבשר אמוי לכ . הרעשה
 חנימל יעבד אמוי אוהה . (תוממ הניגמ הרותהש ינפמ) םויה לכ דמולו בשוי היה-אמוי

 הוח אלד היל ליכי אלו הימק תומה ךאלמ םק . תומל היה ךירצש םויה ותואב-הישפנ
 ויפ קספ אלש ינפמ ,ול לוכי אל לבא ,וינפל תומה ךאלמ דמע-אסריגמ הימופ קיספ

 אנתסוב היל הוה ?ול השעא המ (תומה ךאלמ) רמא--היל דיבעא המ רמא .הרותה דומלמ |
 הלוע היח-ינליאב שיחבו קילס .אב--אתא .ותיב ירוחא ןנ ול היה-היתיב ירוחא
 . (שערה לוק המ) תוארל - אצי-יזחמל קפנ .(שער לוק עימשהל ידכ) תונלואב ענענמו
 :הנרדמה (הרבשנ) התחפנ--היתותמ אגרד תיחפוא .הגודמה לע הלע-אגרדב קילפ הוה
 .ותמשנ האציו (דומלל לדח) םדנ-הישפנ חנו קיתשיא .ויתחתמ

 .הטלחה ידיל ואב אל-ועירכה אלו ?שחתה אוה המ-שחתד הלע יוה המ ₪
 ,שמשה תאירבל המדקש ,הרותב לומעי םא-שמשה םדוק . ןורתי-ול ןיאר אוה (אי
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 בוט. : ביתכ ?"הז תא הז ןירתוס וירבד. יאמו .הזל תֶוצְל אלא ולוכ םלועה
 = תֶא יִנַא זיּתְחַבְשְוַנ :ביתכ גיילֶלּוהמ יִּתְרַמָא קוחָשְל. :ביתכו ,יי'קוחֶשַמ םַעָּב
 םעכ בומ, :אָישק אל .+הָשַע הו המ הָחְמְשְלּו. :ביתכו ,יהַחְמשַה
 ,קוחשמ ,הזה םלועב םיקידצה לע  ה'בקה םעוכש ,םעב בומ-'קוחשמ
 יתרמא קוחשלו. : הזה םלועב םיעשרה םע אוה ךורב שודקה קחשמש
 [יתחבשו,] .אבה םלועב םיקירצה םע ה'בקה קחשמש ,קוחש הז--יללוהמ
 החמש וז-"השוע הז המ החמשלו. :הוצמ לש החמש וז-"ההמשה תא ינא
 ךותמ אלו תולצע ךותמ אל הרוש הניכש ןיאש :ךדמלל ,הוצמ לש הניאש
 יי אלו החיש ךותמ אלו שאר תולק ךותמ אלו קוחש ךותמ אלו תובצע
 .הוצמ לש החמש רבד ךותמ אלא ,םילטב םירבד

 .דננְל ושקּב יִלָשְמ רֶפַס ףַא (בי

 המ .ינפמו .הז תא הז ןירתופ וירבד ויהש ,זונגל ושקב ילשמ רפס ףאו
 . ןנטיל .יִמנ אָכָה ,אָמְעַט ןניחְּכָשַאְו ןנינוט תלחק רפס :יִרָמָא ? והוזנג אל
 ביתכו "ותל ליסּכ עת לא. :ביתכ "הז תא הז םירתוס וירבד. יאמו
 . אָמְלַעַד יִלָמְב אה ,הרות ירבדב אה :אישק אל . י"תֶלּואְּכ ליִסְכ הנ

 .י'שָמְשַה תַחַּת שָרָח לָּכ ןיִא (גי

 דלתש השא הדיתע : שָרְדִקְו גיר בָחיִד אָה יִּכ איה יאמ חרות ירבדב
 : רמא ,דימלת ותוא וילע גלגל .זוָּבְחְי תֶדְיְו הרה, :רמאנש ,םוי לכב
 קפָנ .הוה םלועב ותמגוד ךאראו אב : ל"א .י"שֶמָשַה תַחַּפ שֶדָח לָּכ ןיא,
 תוריפ ןיאיצומש ,תונליא ןידיתע : שָרָדְקְו ג'ר בח .ותָו-.תלוגנרת .היִל יזחא
 ירפ ףא ,םוי לכב ףע המ -+יִרֶפ הָשְעְו ףנע אש, : רמאנש ,םוי לכב
 תחת שדח לכ ןיא, : ביתכהו : רמא ,דימלת ותוא וילע גלגל .םוי .לכב
 ביתי .ותו--.ףלַצ היל יִזחַא קפנ .ז"הועב ןתמגוד ךאראו אב :ל"א .?"שמשה

 : רמאנש ,תלָמ ילכו תואקֶסּולג איצותש לארשי ץרא הדיתע : שירדקו ג'ר
 1 .גכ ,זי 3סקזתיפ .ע 6 תלסק8 .ז ,6ל סימכוד .ס סע סט6 .ד ,וכ ילטמס .כ ,כ סש4 .וע ,ם סט ,3 ,כ סכפ .ג 1 תלסק]

 העשהש-'וכו היבקה קחשמש .ול שֶמשלו וילא רבחתהל-הזל תווצל .ןורתי ול שי
 -חוצמ לש החמש | .אבה םלועה ןמ ודרָטיש ידכ ,הזה םלועה ןמ םינהנ םהו םהינפל תקחשמ

 .'וכו בוט םוי תחמש ןונב
 םג--[נייעיל ימנ אכה > (תוריתקה תא ץרתל) םעט ונאצמו--אמעט ןניחכשאו (בי

 תונעל רתומ-הרות ירבדב .הריתסו הישוק ןאכ ןיא-אישק אל . (הלאה תוריתסב) ןייענ ןאב

 .(לוח ינינע) םלועה ינינעל עגונב אוה ("ןעת לא, בותכש) הז--אמלעד ילימב אה .ותלואכ
 עיר ביתיד אה יכ .ותלואכ ליפכל תונעל רתומש-איה יאמ הרות ירברדב גי

 איהש םויה ותואב--ודחי .תדלויו הרה . שרדו בשיש לאילמג ןברב השעמה ותואכ-שירדקו
 הליטמה , תלגנרת ול הארהו אצי--תלגנרת היל יזחא קפנ .נעל-גלגל .תדלוי איה הרה
 ךיורטשרעפפאק) | ץע ןימ-ףלצ .שרדו בשי בושו--שירדקו | ביתי ותו .םוי לכב הציב

 ,רטצ ישובלמ--תלימ ילכו .תלפ לש םחל תולח- תואקסולג 8 |



 05 | .תבש :ילבב דומלת

 תחת שדח לכ ןיא, :רמאו דימלת ותוא וילע גלגל .יץְרָאָּב רב תַסְפ יִהָי.
 . אָרוק רב אָרְבְ-תלימ ילכאו תּיִרְטַפּו ןיִהְמְּכ היל יזחא קפנ ."שמשה

 .לֶלָה לָש ותּונְתְוְנע (די

 . יאמשכ ןְדּפִמ אהי לאו ללחכ ןֶתְנט םדא אהי םלועל :ןנבר ונת
 תא טינקיו ךליש ימ לכ :ורמא .הז םע הז ּורַמָהְש םדא ינב ינשב השעמ
 ברע םויה ותוא  .ונטינקא ינא : םהמ דחא רמא .זוז תואמ עברא לוטי ללה
 ןאכ ימ :רמא ,ותיב חתפ לע רבעו ךלה .ושאר ףפוח ללהו היה תבש
 התא המ ,ינב :ול רמא ,ותארקל אציו ףמעתנ ? ללה ןאכ ימ ? ללה
 ינפב, .לאש ,ינב ,לאש +: ל"א .לואשל יל שי הלאש :ול רמא שמבמ

 :תלאש הלודג הלאש ,ינב :ל"א '? תולְנְלַפ םיילבב לש םהישאר המ =
 ןאכ ימ :רמאו רזח ,תחא העש ןיתמהו ךלה .תוחקפ תויח םהל ןיאש ינפמ
 ! שקבמ חתא המ ,ינב :ל"א ,ותארקל אציו ףטעתנ ?ללה ןאכ ימ ? ללה
 ןהיניע המ ינפמ, .לאש ,ינב ,לאש :ל"א .לואשל יל שי הלאש :ל'א

 ינפמ :תלאש הלודג הלאש ,ינב :היל .רמא '? תוטורט ןיירומרִת לש >
 ) ללה ןאכ ימ : רמאו רוח ,תחא העש ןיתמהו ךלה .תולוחה ןיב ןירָצש
 ? שקבמ התא המ ,ינב : היל רמא . ותארקל אציו ףטעתנ ? ללה ןאכ ימ
 םהילגר המ ינפמ. . לאש ,ינב ,לאש :ל"א .לואשל יל שי הלאש : היל רמא
 ןיִרָּבָש ינפמ : תלאש הלודג הלאש ,ינב :היל רמא '? תובחר םייקרפא לש
 אמש ,ינא .ארויתמו לואשל יל שי הברה תולאש : ל"א ,םימה יִעְצַּב ןיב
 ,לואשל ךל שיש ,תולאש לכ : היל רמא .וינפל בשיו ףטעתנ .םועכת
 : ל"א .ןה :ל"א ?לארשי אישנ ךתוא ןירוקש ,ללה אוה התא : ל"א .לאש
 רמא ? המ ינפמ ,ינב : היל רמא ! לארשיב ךתומכ וברי אל ,אוה התא םא
 יאדכ ,ךחורב ריהז יִוָה :ל"א .זוז תואמ עברא ךדי לע יִּתְדַבאְש ינפמ : היל
 .דיפקי אל ללחו זוז תואמ עבראו זוז תואמ עברא ודי לע דבאתש ללה אוה

 ,זט ,ככ סינסת1

 תנתכ,, ןושלמ ,תלימ ילכו די תמפכ תובחרה תואקסולג התועמשמ "תספ,, הלמה-רב | תספ

 םיחצה) רמצ ילכלו תואקסולגל תשרדנ ,"יקנ,ו "האובת,, התארוה רשא ,"רב,, הלמה םג ;"םיספ

 הלילב םהש ומכ םיחמוצה--תוירטפו ןיהמכ | .תלימ ילכל עגונבו--תלימ ילכאו .(םייקנו
 ףנע תיתחתבש הפלקה ול הארה)--ארוק רב ארבנ .תואקמולגכ םילונעו םיבחר םהו דחא
 .(שובלל המודה) ךרה לקדה

 --ףפוח .סיעבו--םינקי .הז םע הז וברעתה--הז םע הז ורמהש .ונע--ןתונע (די

 יפל אלש הסג ןושלב הרמאנ תאזה הלאשה) ? ללה ןאכ םולכ--ללה ןאכ ימ |. ביטמ ,ץחור
 . תודלימ-תויח |. (םילונע תולוגע--תולגלנפ . ותילטב--ףטעתנ .(לארשו אישנ לש ודובכ
 .תורוכע-תוטורט .רומדת ץרא יבשוי--ןיידומרת .הכחו--ןיתמהו .תוסונמ ,תומכח--תוחקפ

 , םימה ימגאו תוצבה ןיב-םימה יעצב ןיב | .םהיניע תא ריכעמ לוחה קבאו--תולוחה ןיב
 . תוטשפתמו תובחרתמ םהילנר תופכ ןכל ,םיפחי םיכלוה םהש ינפמו
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 . ןתְונעְה להו ןֶדפקה יאמש (וט

 :המכ :ל"א .יאמש ינפל אבש , דחא םיבכוכ דבועב השעמ : ןנבר ונת
 :ל'א .הפ לעבש הרותו בתכבש הרות , םיתש :ל"א ?םכל שי תורות
 "ינדמלתש תנמ לע יִנָרַינ + ךנמאמ יניא הפ לעבשו ,ךנימאמ ינא בתכבש
 אָמְמ אָמּי .היִרָיג .ללה ינפל אב .הפיזנב ואיצוהו וב רעג .בתכבש הרות
 ּ? יִבָה יל תרמא אל לומתא אהו :ל"א .היִל ךיִּפַא רחמל :ד'ג ב'א :ליא
 . ילע ךומס ימנ הפ לעד ! ָּתְַכְמָס אק יִדיִּד לע ואל :ליא

 לע ינרייג ל"א .יאמש ינפל אבש ,דחא םיבכוכ דבועב השעמ בוש
 .תמָאְב ופָתּד .תחא לגר לע דמוע ינאשכ ,הלוכ הרותה לכ ינדמלתש תנמ
 :אָל ךרכחל ,יִנָפ ךלעד :היל .רמא .הירייג ,ללה ינפל אב .ודיבש ןינבה
 . רומָּג ליז ,איה אָטּוריִפ ָריִאְו הלוכ הרותה לכ איה זז-דָּבְעַח

 .עמשו תסנכה תיב ירוחא רבוע היהש ,דחא םיבכוכ דבועב השעמ בוש
 + רמא . י"דופאו . ןשח ושעי רֶשַא םיִדְנְּבַה הָלֶאְו. :רמוא היהש ,רפוס לוק
 ךלא :ומצעב םיבכוכ דבוע ותוא רמא .לודג ןהכל :ול ורמא ? ימל וללה
 ,תנמ לע ינרייג :ל"א ,יאמש ינפל אב .לודג ןהכ ינומישיש ליבשב , רייגתאו
 ,",הירייג ,ללה ינפל אב . ודיבש ןינבה תמאב ופחד .לודג [ןהכ ינומישיש
 ייפיסכט דומל ךל + תוכלמ יפיסכט עדויש ימ אלא ךלמ ןידימעמ םולכ :ליא
 :הז ארקמ : ל"א ,י'תַמּוי ברקה רָאהְל עיגחש ןויכ .ארקו ךלה . תוכלמ
 לכ רג ותוא אשנ .לארשי ךלמ דוד לע וליפא : היל רמא ?רמאנ ימ לע
 :םכהאש הבהא ךותמו םוקמל םינב וארקנש , לארשי המו :ומצעב רמוחו
 ףנ  ,"תמוי ברקה רזהו, : םהילע ביתכ ,י"לֶאְרשי ורכב יב. :םהל ארק
 :לא יאמש ינפל אב !המכו המכ תחא לע--ולימרתבו ולקמב אבש ,לקח
 אב "! תמוי ברקה רזהו, : הרותב ביתכ אלהו + ג"כ תויהל ינא יואר םולכ
 .תחת ינתברקהש ,ךשאר לע תוכרב ךל וחוני !ללה ןָתְנע : ל"א ,ללח.ינפל

 .ככ ה .תומשה -י ,ג רכדמכפ .ד ,תכ תומ1

 "רחמל .ןושארה פויב-אמק אמוי  .ותוא ריינ--היריינ . הרעגו החכותב-הפיזנב (וט
 ךכ-יכה . ושארל ופוסמ תיברףלאה תא ול דמלו ררסה תא ול ךפח רחמה םויב--היל ךיפא
 :ךניא ךמצעב התא ןח) ?ילע ךמופ ךניאה-תכמס אק ידיד לע ואל . \ךפהל ינתדמל לומתא אלה)
 .-ולע ךומפ ימנ הפ לעד .(יוארכ ךדמלאש ילע ךמוס התאש אלא ,תיב וזו ףלא וזש עדוי

 "לעבש הרותב םגו בתכבש הרותב םנש ןויכמ) ירבד לע ךומס ןכ ג הפ לעבש .הרותל ענונב
 --ןינבה תמאב | .(תורותה יתש ןיב לדבה ןיא ירח ,ינא ךל רוסמאש הרוסמל קקזנ התא הפ

 :אונשש המ-דבעת אל ךרבחל ינפ ךלעד .ןינבה ךרא תא וב םידדומש ,המא וכראש 2

 ךדיאו . וכו הלזג ,הבנג ןונכ) ךרבחל השעת לא ,(םירחא ךל ושעיש הצור ךניאש המ) ךל
 :דומלו ךל ,(הזה ידופיה ללכל) שוריפ אלא םניא הרותה ירבד רתיו-רומג ליז איה אשוריפ
 --ארקו  .הירדסו תוכלטה ינינע-תוכלמ יסיסכט  .תוקונית דמלמ-רפוס .(הזה שוריפה תא)
 + רמולכו וטוקליו ולקמב לארשי םע לא אבש-ולימרתו ולקמב אבש . הלקנה--לקה . הרותב
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 לש ותונָדָפִפ :ורמא ,דחא םוקמל ןתשלש וגוודזנ םימיל .הניכשה יפנכ
 יפנכ תחת ונבריק ללה לש ותּונְתְונע ,םלועה ןמ ונדרוטל השקב יאמש
 : . הניכשה

 | .הָּבְרַה עַשְרִּת לֶא (זט

 א וה הברה ?ורמוגו "הָּבְרַה עַשְרִּת לא,:ביתכד יאמ :אלוע בר שרד |
 לכאיו רוזחי ,ףדונ וחירו םוש לכאש ימ אלא ?עשרל טעמ אָה ,עשרל אלד |

 ? ףדונ וחיר אהיו רחא םוש

 .הָלָחַי אלָש םיִמְחְר םֶדֶא שקי םֶלועְל (זי

 ,הלחי אלש םימחר םדא שקבי םלועל :ּהדוהי ברד הירב קחצי ר"א
 יִכ. ?ארק יאמ :אבקוע רמ רמא .רטפהו תוכז אבה :ול םירמוא ,הלחי םאש
 לופי יב, :לאעמשי יבר יבד ינת .הָיִאְר איבהל .ונממ-שּונָממ לפה לפי
 בותכהו לפנ אל ירהש ,תישארפ ימי תששמ לופיל הז יואר-"ונממ לפונה
 .בייח י'ע הבוחו יאכז ידי לע תוכז ןיִלְּנְלנֶמָש אלא ,"לפונ, וארק

 . תודוְתַחְל ךיִרָצ תּומָל הָטונַה הָלוח (חי

 ןיתמּומה לכ ןכש הָדַוְתַה :ול םירמוא ,תומל הטנו הלחש ימ :ןנבר ונת
 שַח :טוידרסל רסמנש ימכ  ,וינעב המוד יהי-קושל אצוי םדא .ןידותמ
 המוד יהי--לפנו הטמל הלע :רָלוקְב והונתנש ימכ  ,ויניעב המוד יהי--ושארב
 ול שי םא ,ןודיל םודרגל הלועה לכש ,ןודיל םוּדְרְנְל והולעהש ימב ,ויניעב
 : םדא לש ןיטילקרפ ןה ולאו .לוצנ וניא-ואל םא ,לוצנ-.םילודג ןיטילקרפ
 וילע דמלמ 'או הבוח וילע םידמלמ ט'צקתת וליפאו .םיבוט םישעמו הבושת

 ןמ .ונאיצוהל-ונדרוטל .םירגה תשלש-]תשלש  .ונמדזנ-וגוודזנ .(תובא תוכז םוש ילב
 .אבה םלועה ןמ-םלועה

 -וכו םוש לכאש ימ אלא ?עישרהל םדא יאשר טעמ לבא-עשרל טעמ אה (זט
 וחירו םוש לכא םדא םאש ,ךעשר לע ףיסות לא הברה תעשר םא :בותכה שוריפ אוה ךכ
 ? רתוי דוע וחיר תא לידגהל רחא םוש לוכאל ףיסוי םולכ ,טשפתמו הלוע

 .ותוכזל היאר וישעממו ונממ אצמל ךירצ ,לפונ אוהש רחאמ-היאר איבהל ונממ (זי
 הנתינשכ ירהש--וכו לפנ אל ירהש .םלוע ימדקמ ךתחנ ולרוג רזג-תישארב ימי תששמ
 לעב ידי לע--בייח ידי לע ."לפוג,, בותכה ול ארק ןכ יפ לע ףאו ,הז לפנ אל ןיידע הרותה
 7 , הקעמ .תוצמ םייק אלש ,הז תיבה

 קלח ול שי הדותמה לכש-ןידותמ ןיתמומה לכש  .ביבסמ םידמועה-םירמוא חי
 אבצ שיאל--טוידרסל .םירכנו םידוהי ןיד ילעבו ביר ילעב םש םייוצמש-קושל .אבה םלועל
 --םודרג . לזרב לוע ,טיתשוחנ--רלוק .וילע באוכ ושאר םא--ושארב שח .(טפושל וכילוהל)
 .םיצילמ-ןיטילקרפ .הגירהה םוקמ

6 
 בי"ח
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 הבוחל ךאלמ .ותואב העשתו םיעשתו תואמ עשת וליפא :רמוא ילילגה
 ."ףלא ינמ דחא. :רמאנש ,לוצנ-תוכזל דחאו

 .הָּפַה תּולְּבִנ ןוְע (שי

 יאנש ירוחבו תושדחתמ תושק תורזגו תובר תורצ הפה תּולְּבִנ ןועב
 לע ןִּב לע :רמאנש ,םינענ םניאו םיקעוצ תונמלאו םימותיו םיתמ .לארשי
 עְרְמּו ףֶַח ולָּכ יפ םֶתְרָי אל ויָמונְמְלַא תֶאְו וימי תֶאְנ 'ה חמשי אל ויִרּוחּב
 ודי  דועו. יאמ  .י"הָיוטְנ ודָי דועָו ופא בש אל תאז לֶכָּב הָלָבְנ רוד הָּפ לב
 ןיד רזג וילע ןימתוח וליפא ,ויפ לכנמה לכ :אבר רב ןינח בר רמא ?"היוטנ
 רמא אליש רב הבר רמא .הערל וילע ןיכפוה ,הבוטל הנש םיעבש לש
 הקְמַע הָמּוש, :רמאנש ,םנחיג ול ןיקימעמ ויפ [תא] לבנמה לכ :אדסח בר
 םּוע :רמאנש ,קתושו עמושה ףא :רמא קחצי רב ןמחנ בר .י"תורָו יִּפ
 .:"םָשלָּפַי 'ה

 . ןֶּבַר תיִּב לָש תוקוניִּת (כ -

 -:רודב םיקידצ ןיא , רודה לע ו םיקידצ--רודב םיקידצהש ןמזב
 רודה לע םיספתנ ןבר תיב לש תוקונית

 . יאַחי ןֶּב ןועְמָש יִּבַב תוליִלַע (אכ

 . והיּבְג םירג ןב הדוהי בָתִיְו ןועמש יברו יסוי יברו הדוחי יבר יִבְתָ
 ,םיקווש ונקת !זז המוא לש םהישעמ םיאנ המכ : רמאו .הדוהי יבר חתפ
 [יאחוי ןב] ןועמש יבר הנענ .קתש יסוי יבר .תואצחרמ ונקת ,םירשג ונקת
 בישוהל-םיקווש ונקת :ןמצע ךרוצל אלא ונקת אל ,ונקתש המ לכ : רמאו
 .םיסכמ םהמ לוטיל-םירשג , ןמצע םהב ןֶדַעְל -תואצחרמ , תונז םהב
 --חֶלְעֶש ,הדוהי :ורמא .תוכלמל ועמשנו םהירבד רפסו םירג ןב הדוהי ךלה
 היָרְבּו אוה לזא .גרָחי-חַנֶש א,ןועמש :ירופצל הלגי-קתשש ,יסוי :הלעתי
 .יכרְכו אימד אָּוכְו אָתְפְר ּוהָתיִבְד והל יַתָימ תַוַח אָמוי לכ .אָשְרִדַמ יִב ושְמ
 חל יִרעַצַמ אָמְ ,ןהילע הלק ןתעד םישנ :היִרְבל היל רמָא ,אָתרְיִג ףיקְת יכ

 ,ס53 ידי לכ יג שמל .זמ מ סיעקי1

 . ןודינה לש ותוכזל ףלא ינמ דחא קר שי ךאלמה לש ותצילמב םא-תוכזל דחאו
 - החוש . (לארשי יאנושב הללקה תא הלתש) לארשי ירוחב-לארשי יאנוש ירוחב (שי

 לובנ עמושה אוה-'ה םועז :.תורז רבדמ ויפש ימל הנכומ הקומע החוש-תורז יפ הקומע

 .םונחינל-םש לפי . קתושו הפ
 . רודה ןוע דעב םיתמו םילבופ-רודה לע םיספתנ כ
 -ןב הדוחי 'ר .ביתיו .'וכו יסוי יברו הדוהי 'ר םיבשוי ויה תחא םעפ-'וכו יבתי (אכ

 םע לש-וז המוא לש .רבדל ליחתה-חתפ .םלצא םירג ןב הדוהי בשיו-והייבנ םירנ
 סמורש-הליעש |. תוכלמל םעימשהל אל לבא |, ותחפשמ יגבל-םהירבד רפסו |. םיאמורה
 לזא . םיאמורה לש םתונגב רבדש--הנינש , הלודגל והולעי-הלעתי , םיאמורה תא אשנו
 -יוכו אמוי לכ . שרדמה תיבב ורתתסהו ונבו אוה ךלה--אשרדמ יב ושט הירבו אוה
 תיל רמא אתריזג ףיקת יכ .ולכא םהו םימ  תחפצו םחל ותשא ול האיבמ התיה םוי לכ
 חורעצו ילוא--ןל אילנמו 0 ירעצמ אמליד .ונבל ול רמא ,הרז;ה הרבנשב-הירבל
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 אָניִעְו אָבּורָח הל .יִרְבִא אָסְנ שָחרְתֶא .אָהְרְצְִב ושט ּולזא .ןָל אָיְלנִמ
 היִלָּ .אָלָחְב והניראָוצ דע יִבְתָי ווקנ .והינמ יחְלַשִמ ווהנ (יִבתִי ווהע אימד
 יִכִה יכ ,והינמ יִחְלַשַמ רדַהְ "למ וסֶכַמ ושַבְל ייולצ ןֶרָיִטְּב ,יִסְרְג אמי
 .אתרעמד אָחְתְפא םֶקְו והילא אָחַא .אָמְרָעְמְב ינש .רַסיִרִת ּובְתיִא ,ולבל אָלְר
 לח ,וקפְנ ?היִתְרַיִג לָמְבּו רפיק תִיִמְד .יאחוי רבל "היעְול ןאמ : רַמָא
 לכ .חעש ייחב ןיקסועו םלוע ייח ןיחינמ : רמא . יעְרמ יִבְרְב .אקב ישא
 בירחהל :םהל הרמאו לוק תב חתצי . ףרשנ .דימ ,םהיניע ןינתונש םוקמ
 . אָּפַש יַחְרַי .רַסיִרִת ּובְמיִא ,לּוזָא רודה ! םכתרעמל ורזח ? םתאצי ימלוע
 ואצ : הרמאו לוק תב התצי .שדח ביי םנהיגב םיעשר שפשמ :יִרְמָא
 . ןועמש יבר יִפַמ הוה ,רעלא יבר יִחָמ ההד אָכיַה לכ ,ּוקפְנ ! םכתרעממ
 אָבָכ אוחה ּזַח אָתְבַש יִלָעָמְד אָיְנפ ידהּב .התאו ינא םלועל יד ,ינב : ל"א
 ? ךל המל יה : היל ורמא . תושמשה ןיב טהְרְו אָסֶא ינאָדִמ .יִרָת מקו הוה
 .'רומש דגנכ דחו רוכז דגנכ דח,--+דחב ךל יִגְמִתְו .תבש "דובכל : זחל רמא
 .והָיִמְעִד בָּתַי ! לארשי לע תוצמ ןיביבח המכ ,יִזח : הירבל היל רמא

 הָוח .ינב יִבָל היליע ,היִפַאְל קפנ ,חינתח ריאי ןב םחניפ יבר עמש
 אקו יִכָב אק הֶוְה .היִפּוגְב יִליִפ .היִב ווהד אָזָמ .היִרָשְבְל היל ִּרֶא אק
 רמא ! ךכב ךיתיארש ,יל יוא : היל רמא . היל חוצמקו הינע תעמד ןָרַתנ
 !ךכ יב תאצמ אל ךכב ינחיאר אל ילמלאש ,ךכב ינתיארש .,ךירשא + : הל

 ורתתסהו וכלה-אתרעמב ושפט ולזא . (ונאובחמ םוקמ תא) ונתוא הלנת איהו (םירוסיב יס

 ןיעו (ויתוריפמ לוכאל) בורח ץע םהל ארבנו סנ (השענ שחרתנ-וכו אסינ שחרתא .הרעמב
 .(ולבי אלש ידכ ,םהידגב תא) םהילעמ םיטשופ ויהו--והיינמ יחלשמ ווהו .(תותשל) םימ

 לכ-יסרנ אמוי הילוכ .לוחב םהיראוצ דע םיבשוי ויהו--אלחב והניראוצ דע יבתי ווהו
 ךכ רחאו וללפתהו םהידגב תא ושבל הלפתה תעשב--'וכו ייולצ ןדיעב .םידמול ויה  םויה

 הרשע םיתש ובשי--אתרעמב ינש רסירת וביתיא .ולבי אלש ידכ ,םהילעמ םוטשפ

 :(והילא רמא-'וכו רמא .הרעמה חתפ לע-אתרעמד אחתפא .אב--אתא .הרעמב םינש

 םישרוחה םישנא וארו ואצי--'ןכ| וקפ1 ?ותרזג הלטבתנו רפיקח תמש יאחוי ןב תא עידוי ימ

 יחרי רסירת וביתיא לוזא רודה .םירופס םהימיש ,הזה םלועה ייחב-העש ייחב .םוערוז
 -םונהיגב םיעשר טפשמ .הרעמב םיחרי רשע םינש ובשיו (הרעמה לא) וכלהו ורזח-אתש"

 הוחד אכיח .לכ . ואצי-וקפ1 .םהיניע יטבמב םישנא ותימה רשא לע ךכ םישנענ םה ףאו
 תונפל-'וכו אינפ ידהב .ןועמש יבר אפרמ היה (תיממ) ץחומ היהש םוקמ לכ-'וכו יחמ

 ןיב ץרו (תבשב םהב חירהל) םיפדה לש תודוגא יתש קיזחמ היהש דחא ןקז ואר תכש ברע
 םוי תא רוכז ,--רוכז דננכ ?(תודונא יתש ךל המלג ךל המל הלא-ךל המל ינה .תושמשח
 ;(בו ה םירבד) "ושדקל תבשה םוי תא רומש ,--רומש דננכ ,(ח ,כ תומש) "ושדקל תבשה

 תווצמה תוביבח המכ דע ואר יכ) םתעד תא (הזה ןקזה) חינה--והייתער ביתי . האר-יזח
 .(לארשי לע

 תיפל וסינכה--ינב יבל היל הילייע .ותארקל אצי--היפאל קפנ - . ונתח-הינתח

 יליפ היב ווהד אזח .ורשב תא ןקתמו קילחמ היה-הירשבל היל ךירא אק הוה . ץחרמה
 ויהו הכוב היה-'וכו יכב אק הוה .ופונב םיקדסו םיעקב ול ויהש ,(סחניפ 'ר) האר-היפונב
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 ריבר חיל קָרֶפְמ הוה ,אָיָשִק יאחוי ןב ןועמש יבר ישקמ הֶזְה יִּכ אָרְקִעַמְּ
 ,אישוק .ריאי ןב סחניפ יבר ישקמ .יכ ,ףופל :יקורֶּפ רֶַסיִרּת ריאי ןב םחניפ
 , יקוריפ ד"כ י'בשר היל קרפמ הוה

 ,ישימח קרפ

 . תיִשאְרְב יִרְדְס יונָש (בכ

 .ףל חיה אלו קניל ןב חחינהו ותשא התמש ,דחאב השעמ : ןנבר ונת
 .תא קינהו השא ידד ינשכ ןידד ול וחתפנו םנ ול השענ ןתיל הקינמ רכש
 רמא !הזכ םנ ול השענש ,הז םדא לודג המכ ,הארו אב :ףפוי ר"א .ונב
 ! תישארב (השעמ) ירדפ ול ונתשנש ,הז םדא עורג המכ ,הָּבִרְדַא :ייבא היל
 וילע ונתשנש ,םדא לש ויתונוזמ ןישק המכ ,הארו אב : חדוהי בר רמא
 ! תישארב יירדס

 .ישש קרפ
 ? תָּבַשּב רֶמְסְמַה לָּדְנסְּב תאָצְל ּורְסֶא המ יִנָּפִמ (נכ

 ריחו ;ויה דמשה יִפְלַש : לאומש רמא ? אָמַעַמ יאמ--"רמוסמה לדנמ
 לש ולדנכ ךפהנ .אצי .לא-אצויהו ,םֶנָבַי-םנכנה :ורמאו תורעמב םיאבחנ
 ..םהילע ןיאב וישכעו םיביוא והוארו אצי ונממ דחא : םה םירובסכ :םהמ דחא
 . םיביואה םהב וגרהש הממ רתוי הז תא הז וגרהו הוב הז וקחד

 "יבג לעמ לוק ועמשו ןיבשוי ויה הרעמב :רמוא רזעלא רב יאעלא יבר
 .הז תא הז וגרהו הזב הז וקחד ,םיביוא םהילע ואבש ,ויה ןירובסכ :הרעמה
 . ןיביואה ןהב וגרהש הממ רחוי

 ירוחאמ לוק ועמשו ןיבשוי ויה שרדמה תיבב : רמא לאקזחי רב ימר
 .תא הז וגרהו הוב הז וקחד ,םיביוא םהילע ואב ,ויה םירובסכ :שרדמה תיב
 םדא אצי לא :ורמא העש התואב .םיביוא םהב וגרהש הממ רתוי הז
 תוחולמה תועמדה יכ) הקעצ ידיל ותוא ואיבהו (ןועמש 'ר לש ופוג לע ויניע תועמד תולפונ
 היה הלאש לאוש יאחוי ןב ןועמש 'ר היהשכ םינפלמ יכ--'וכו ארקיעמד .(ורשב תא וביאכה
 ,(הרעמה ןמ אציש רחאל) ףוסבל לבא ,תובושת הרשע םיתש ול בישמ  ריאי ןב םחניפ 'ר
 . תובושת עבראו םירשע ול בישמ ןועמש 'ר היה ,הלאש ותוא לאוש סחניפ 'ר היהשכ

 0 ידכ ,הסנרפ תורוקמ ול וחתָפיש הכז אלו-תישארב ירדס וילע ונתשנש (בכ

 .ודליל תקנימ רוכשל
 .תרזג ףוס-דמשה יפלש  .תבשב רמוסמה לדנסב תאצל רוטא-רמוסמה לדנס (נכ

 אצויהו ,ץוחב םיביוא שי םא האור סנכנהש יפל סנכי ,םנכהל הצורה-סנכי םנכנה .דמשה
 ועמשו .ןאכ םיאבחתמ ונאש וניביו םיביואה והוארי ןפ ,אצי לא תאצל הצורש ימ--אצי לא
 םא-יכה יא .םירמופמ םילדנס םילוענ ויה םהו ,םתקיחדב-הז תא הז ונרהו יוכו לוק
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 .הְָה תבשב ,הֶוָה יכ השעמ !רַסֶּפְל יִמנ לוחב ,יִכָק יא .רמוסמה לרנסב

 הזל הז ןידְּדִמְמַה םימכח ידימלח י ינש :רזעלא רזא הימרי יבר .רמא
 ירקת לא--י'ֶָּרָלָהִו. : רמאנש ,םהל חילצמ אוה ךורב שודקה ,הכלהב
 חלָצ. :רמאנש ,הלודגל ןילועש אלא דוע אלו :'ִּךְרְדַחּ אלא ,"ךרדהש
 .םיִנָה םא לוכי .י"תַמֶא רַבְּד לע, :לי'ת ?המשל אלש וליפא לוכי .יבָכְר
 ,ןימיב הנתינש ,הרותל ןיכוז ,ןכ םישוע םאו .+'קָרָצ הע + לת ?ותעד
 , םירבדל ןיכוז :רמא קחצי רב ןמחנ בר .ִּדְיִמָי .תואָרּונ ףְרותְ : רמאנש
 ףסוי בר רמא] הל יִרְמַאְו אליש רב אבר רמא[ר] ,הרות לש חנימיב ורמאנש
 רשע ּחְלואמְשַּב ּהָניִמיִּב םיִמָי ךֶרא, ביתכד יאמ : [תשש בר רמא אמח רב
 םיִניִמָיַמַל : אלא ?אָבְל דובכו ךשוע ,אָּכַא םימי ךרוא הנימיב אָלֶא ,ידובְבְו
 דובכו רשוע הב םיליאמשמל ,דובכו רשוע ןכש לכו אכיא םימי ךרוא הב
 ידימלת ינש :שיקל ןב ש"רא הימרי יבר רמא .אכיל םימי : ךרוא ,אכיא
 ּורָבְדְנ זָא, : רמאנש ,םהל בישקמ ה"בקה ,הכלהב הזל הז םיחונה םימכח
 רָּבְדִ. :רמאנש ,תחנ אלא רובד ןיא--,ז'וגו "ה בָשקיו ּוהָעְב לֶא שיא 'ה יִארי
 בשיח וליפא : (ימא] יסא יבר רמא ?י'ומש יִבְשוחְלּ יאמ .י'ּוניִתַחַת םיִמע
 רמא .האשע וליאכ ,בותכה וילע הלעמ ,האשע אלו םנאנ  הוצמ תושעל
 תורושב ותוא ןירשבמ ןיא הרמאמכ הוצמ השועה לכ :[ידיא רב] אניח בד
 יבר אָמיַתִיִאְו יסא ריא .יי'עְר רֶבד עדי אל הָוָצִמ רָמוש. : רמאנש ,תוער
 ּךְלָמ רַבָּד ָשֶאַּב. : רמאנש ,הלטבמ אוה ,הריזג רזוג ה"בקה וליפא : אנינח
 ."ער רבד עדי אל הוצמ המוש. היל ףיִמְסּו ,גו"השעפ חמ ול רמאי יִמּו ןוטלש
 הזל הז םיבישקמה ,םימכח ידימלת ינש :שיקל ןב ש"רא אבא יבר רמא
 םיִבישקמ םיִרָבָח םיִננּב תֶבָשּויַה. : רמאנש ,םלוקל עמוש היבקה ,הכלהב
 ,לארשימ קלתסתש הניכשל ןימרוג ,ןכ ןישוע ןיא םאו ּוויִנְעִמְשַה ךלוקל

 .זט ,ג יכסלמפ | ,ד זמ סילכת8 | .וט ג יכמ)מ7 .זע ג ילשמ6  ,סמ5 .סע4  .סע% .סכל ,ס ןסמ סינסתו
 .גי ,ס סיריקס רי219 .7 סע סע11 .0 ,(ת תנסק10-

 הרקשכ-הוה תבשב הוה יכ השעמ ?לוחב םנ רופא אהי--רסתיל ימנ לוחב .אוה ןכ-
 . תבש םוי היה השעמה

 .רודח ןושל-ךרדחו .הכלהב םלכש תא םידדחמו םילפלפתמה-הזל הז םידדחמה (רכ
 -ותעד םיגה .דבלב חוצנהו לופלפה םשל אלא ,הרותה תבהא םשל אלש-המשל אלש
 אכיא םימי ךרא הנימיב אלא .(ךדמלת הב דטלת-ךרותו .ודומלתב האנתמ אוה םא

 םיקפועה-הב < םינימיימל ?הב ןיא דובכו רשוע לבא ,םימי ךרא קר שי הנימיב םנמואה-'ןכ1 |

 שיא םיסחיתמה-הזל הז םיחונה . המשל אלש הב םיקפועל--םיליאמשמל .המשל הרותב
 וניא לפש ובצמש ימ יכ ,תחנב איה תולפש לכו) וניתחת ;לימשו יב רבדי . תומיענב ויחאל

 -חיל ךימסו .א :רמולכ רמא התא הצור םאו-אמיתיאו ., (הואנבו לוק תמרהב רבדמ.

 -םיבישקמ םירכח .הזמ הז םיניבמו הז תא הז םידטלמה-הזל הז םיבישקמה . ול ךומפו
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 זו'ת ינש : שיקל ןב ןועמש 'ר רמא אבא יבר רמא .י'וגו "ידוד חַרְּב, + רמאנש
 י "הָבַהַא יִלָע .ולָנְדְי .: רמאנש ,ןבהוא ה"בקה ,הכלהב הול הז ןיליגדמה

 . שיקל ןֶּב ןועמָש 'ר לֶש םינוש םיִמָנְתִּפ (הכ

 ןמ רתוי הולמה לודג :שיקל ןב ןועמש יבר רמא אבא יבר רמאו
 חית םא :ל"בשרא א"ר רמא .םלוכמ רתוי--םיכב ליטמו ,הקרצ השועה
 רודת לא--דיפח אוה ץראה םע םא ,ךינתמ לע וחרגח-אוה שחנכ רטונו םקונ
 .בר רמא הל יִרָמָאְו שיקל ןב ןועמש יבר רמאו אנהכ בר רמא .ותנוכשב
 בלכ לדגמה לכ :שיקל ןב שירא אבא ר'א הל ירמאו (ל'בשר רמא יפא

 .יעיבש קרפ
 . תולּמּו חופּוקְּפ ןוּבָשָח (וכ

 לכ :ארפק רב םושמ יול ןב עשוהי יבר רמא יזפ ןב ןועמש יבר רמא
 לַעּפ תֶאְי :רמוא בותכה וילע ,בשוח וניאו תולזמו תופוקתב בושחל עדויה
 יבר רמא] ינמחנ רב לאומש יבר רמא .פּואְר אל ויָדָי הָשַעַמו ּושיִּבַּי אל 'ה
 םֶּתְרַמְשּי. : רמאנש + תולזמו תופוקת בשחל םדא לע הוצמש ,ןינמ :[[תנוי
 ;הניבו המכח איה וז יא -,י"םיִמַעָה יִגיעְל םֶכְתִנִבּו םֶכַתַמְכַח איִה יִּכ םֶתישענ
 . תולומו תופוקת בשוחה הז :רמוא יוה ?םימעה יניעל איהש

 = ,ינימש קרפ
 . הָלָטְבְל דָחֶא רָבָד אָרְב אל אּוה ָךּורָּב שודקה (זכ

 רב אל ,ומלועב ה"בקה רכש המ לכ :'בםר .רמא הדוחי. םר.רטא

 .\ ,ד טירכד6 כי 0 סיעטיפ .סכ4 ,די ,1 כויפ3 .ד ,3 ספ5 ,די ,ת סיריסס רי1

 .-םיליגדמה . םנעאו םלוק תא ינועימשיש ,םהל רטוא ינא הזל הז םיבישקמ םירבחה םא
 .הכלהב קוסעל הז תא הז םיפסואה

 ילבקל לבא ,שייבתמ רנעה ןיא הולמ לבקלש ינפמ--הקדצ השועה ןמ רתוי (הכ
 = לע והרגח .וב סנרפתיש קסע תושעל תועמ ול ןתונש--םיכב ליטמו .שייבתמ אוה הקרצ
 יקודקדב עדוי וניאש--ותנוכשב רודת לא .ודומלתמ תונהיל ךפוסש ,וב קבדה--ךינתמ

 "רנפמ--ותיב ךותמ דפח ענומ .וישעטמ דטלל ךפוסו הטלש ותודיסח ןיא ןכלו תווצמה
 . בלכה תארימ ותיבל אובלמ םיענמנ םיינעהש

 "פל ,איה תמא תטכהש םימעה יניעל תרכינו הארנ איהש--םימעה יניעל איהש (וכ

 : , .םיקיודמו םינווכמ היתונובשחש



 ו
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 שחנל-שותי ,אָעְרְצְל-בובז ארב ,אָחיִתְכְל--לּולְּבִש ארב .הלטבל דחא רבד
 . ברקעל--תיִמַמְסּו תיִפָפִחְל-שחת

 .רוּבְּג לַע שָלַה תמיִא ןָה תומיִא שָמָח (חכ

 ,ירא לע עיִנְפמ תמיא  :רובג לע שלח תמיא ןה תומיא שמח :רית
 ,רשנה לע תיִנּונְס תמיא ,ברקע לע תיִמָמְס תמיא ,ליפה לע שתי תמיא |

 דש גיִלבַמַה. ?אר" יאמ : בר רמא הרוהי בר רמא .ןתיול לע תיִּבְלְּכ תמיא
 . יזע לש

 .יעישת קרפ
 . תיִשאְרְב יִשעמ םַע אּוה ךּורְּב שודקה הֶנְתַה יאְנֶּת (טכ

 ,ייהטקשו הָאְרִי ץֶרֶא ןיד ּתְעַמְשַה םיִמָשִמ. : ביתכד יאמ : היקזח רמא
 הארי הלחתב אלא ?הארי המל ,הטקש םאו ?הטקש המל ,הארי םא
 : ביתכד יאמ :ל"ר רמאד ,שיקל שירדכ + הארי המלו .הטקש ףוסבלו
 הנתהש ,דמלמ ?יל המל הריתי א'ה--יַשָשַה םוי רקב יהי ברע יִהָיצ
 -חרותה תא ןילבקמ לארשי םא :םהל רמאו תישארב השעמ םע ה"בקה
 .והובו והותל םכתא ריזחמ ינא--ואל םאו ,ןימיוקתמ םתא

 . עָמְשְנְְו "הָשַעְ לש םיִרְתְּבַה יִנָש (ל

 םישש ואב "עמשנ.ל "השענ. לארשי ומידקהש העשב :יאמיס יבר שרד
 , םירתכ ינש ול ורשקו לארשימ דחאו דחא לכל תרשה יכאלמ לש אובר
 אובר כ'ק ודרי ,לארשי ואטחש ןויכו ,"עמשנ. דגנכ דחאו "השענ, דגנכ דחא
 .י"בֶרּוח רהְמ םֶיִדָע תֶא לֶאְרְשַי יִנָב ּולצְנתִַ : רמאנש ,םוקרפו הלבח יכאלמ
 ,ןנירמאדכ-ונעט ברוחב .וקרפ ברוחבו ונעט ברוחב :אנינח חב אמח ריא

 | ,ג5 תומש4 .63 6 תיקלרכ3 .ט ,וע סינסתל .ט,ס סו

 בובז שתוכ אוה הערצ ותוא הצקעש ימ--אערצל .הכמה לע החינהל--אתיתכל (זכ

 שחנה תא םינתונש) ןיחשל--תיפפחל .שחנ תכישנל--שחנל .הציקעה םוקמ לע  וחונמו
 .ברקע תכישנל--ברקעל .האטל-תיממס . (ןיחשה לע ךכ רחא ותוא םיחינמו חתור ןמש ךותל

 תא תבאכמ ותציקעו ,ויניעבו וראוצב היראה תא ץקועה  ,יִפויֶּתֶא שותי--עינפמ (חכ

 = לנפמ דאמ אריתמ אוה ןכלו  ,ררוגתה ובש ,ץראה לבח לכ תא בזוע אוהש דע ,ךכ לכ היראה
 לע תינונס תמיא | .ומטחל סנכנ אוהש--ליפה לע שותי תמיא .הלאה םישותיה םוזמז

 ,גנילכיטש) ןטק גד ןימ--תיבלכ .חורפלמ ודעב תערפמו ויפנכ תחת תסנכנ איהש-רשנה

8). 

 רוזחיו הולבקי אל אטמש--הארי ."עמשנו השענ, לארשי ורמאש םדוק--הלחתב (טכ

 א'הב םינמוסמ םניא הריציה ימי לכ--הרתי א"ה . הולבקשכ--ףוסבלו ,והבו והתל םלועה
 א'הב ןמוסמ ,הריציה השעמ רמגב היהש ,יששה םוי קרו ,('וכו ינש םוי ,ןושאר םוי) העידיה

 טויל זמרל אב ,תישארב השעמ רמג היה ובש ,םויל הפרטצנש הרתיה איהה-'וכו הנתהש דמלמ

 .לארשי ידי לע הרותה תלבקב יולת הריציה השעמש , תורוהלו הרותה הנתינ ובש ןויסב יששה
 רהמ םידע תא, בותכה ךותמ יכ) םירתכה תא-ונעט .הניכשה ויזט--םירתכ ינש ל
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 הכז ןלוכו : ןנחוי ר'א .'וגו "לארשי .ינב ולצנתיו, : ביתכד-וקרפ ברוחב
 .דיתעו : ל"ר רמא . ג"לָהאָה תֶא חקי הָשמו, :חיִל ךיִמְסִּד ,ןלטנ השמ
 " תתמשו חַנְרְּב ןויצ ּואָבּו ןובושי .'ה ייּודְמּ :רמאנש ,ונל  ןריזחהל ה"בקה
 העשב :רזעלא יבר .רמא .םשאר לע םלועמש החמש -- ,*םָשאר לַע םֶלּוע
 הליג .ימ :םהל הרמאו לוק תב התצי ,עמשנל השענ לארשי ומידקהש
 יִרְובְג ויִכָאְלַמ 'ה ּוכְרָּב. : ביתכד ?וב ןישמתשמ תרשה יכאלמש הז זר ינבל
 . "עומשל. רֶדָקְנ "ישוע. אָשיִרְּב -- ,+י"ורָבּד לוקּב עמָשְל ורָבְד ישע םכ

 ? חּופַתְל לֶאְרְשִי ּולָשְמְנ הָמְל (אל

 ,ו'וגו "רעיה יצַעַּב ַחּופַתְּב. :ביתכד יאמ : אנינח יברב אמח בר רמא
 ,וילעל םדוק וירפ הז חופת המ :ךל רמול %חופתל לארשי ולשמנ המל
 ."עמשנ,ל "השענ. ומידקה לארשי ףא

> 

 | . םיִבָלּוע םֶניִאְו םיִבָלַעָנַה (בל

 ,םיבישמ םניאו םתפרח םיעמוש ,םיבלוע םניאו םיבלענה :ןנבר ונת
 תאָצָּכ ויָבַהאְי : רמוא בותכה םהילע ,םירוסיב םיחמשו הבהאמ םישוע
 ד , ף"תָרּובְגְּב שָמָשַה

 . יִנָס רה לע אּוה ְךּורְּב שודקה לש ורוב (גל

 ! בר אָבַצ תורָשבמה רַמא ןֶּתַי 'ה, :ביתכד יאמ :ןנחוי יבר רמא
 יבר יבד אנת . תונושל םיעבשל קלחנ ,הרובגה יפמ אציש ,רובדו רובד לכ
 ףא ,תוצוצינ המכל קלחנ הז שיטפ המ - ,ז"עלָס ץֶצפְי שיִמפְכּ, : לאעמשי
 רמא .תונושל םיעבשל קלחנ אוה ךורב שודקה יפמ אציש רובדו רובד לכ
 ולשמנ חמל ,י"רָּבַדַא םיִדיְִנ יִּכ ועמש,, ביתכד יאמ :אפפ רב לאננח יבר
 ףא ,תויחהלו תימחל וב שי הז דיגנ המ :ףל רמול + דיגנכ הרות ירבד

 ל

 | אָממ-הב םינימיימל : אבר רמאד ועיהו .תויחהלו תימהל םהב שי  תיד
 סימליז .כ' ,םס סיפסת6 ,65 ,ס סיטפומפ .ג ,2 סיריפס ריש4 .כ | ,גק סילסת3 .י ,ס) סיעשיפ .1 ,ג) תוממ1

 | תה ינסמ% .טכ :,גכ

 = .(רומאה בותכל) ול ךומפש--היל ךימסד .(ברוח רהב םידע תא ולבקש ,עמשמ "ברוח
 םדוק תושעל םינכומ-עמשל ורבד ישוע | .לארשי ינב ולצנתהש ידעה תא--חקי השמו
 תא םיאלממ םה ָךכ רחאו םהל םיוצמש המ הלחת םיעמושה ,םידבעה ראש ךרדכ אל ,ועמשיש
 ;:ףכ רחאו-רדהו .הלחתמ-אשירב .הוצמה

 .וילע תטנחל תמדוק וירפ תטנח--וילעל םדוק וירפ (אל

 = תא םימילכמ םניא םח לבא--םיבלוע םניאו . םתוא םימילכמ םירחאש-םיבלענה (בל
 , .םיהלאל הבהאמ תווצמה תא םימייכמש--הבהאמ םישוע .םירחא

 .הכמ שיטפהש עלפה--תוצוצינ המכל קלחנ . םלועה תומוא לכ ונויה--בר אבצ (גל
 םינימיימל . אבר רמאש והזו-אבר רמאד ונייהו .רש ,גיהנמ--ריננ . תוצוצינ המכל קלחנ וב
 אמס .ול רקיע איהש ,ונימי דיב שמתשמה םדאכ  ,םחכ לכב הב םידורטו םיקסועש-הב
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 רובד לכ-"םידיגנ, : רחא רבד .אָהומְד אָמַמ-הב םיליאמשמל ,ייַמד
 ,םירתכ ינש ול םירשוק ,ה"בקה יפמ אציש ,רובדו

 ידָש ןיַּב יל ידו רמה רּורְצ, : ביתכד יאמ :יול ןב עשוהי יבר רמא
 יפ - ףא !םלוע לש ונובר :ה"בקה ינפל .לארשי תסנכ הרמא 1י"ןילי

 יאמ : יול ןב עשוהי יבר .רמאו-. ןילי ידש  ןיב--ידוד יל רַמיִמּו רצימש |
 אלמתנ ,ה"בקה יפמ אציש רובדו רובדלכ ?י"םֶשּבַה תַגורָעַכ יָיָחְל, : ביתכד
 ןכיַהְל ינש רובד ,אלמתנ ןושאר רובדמש כו .םימשב ולוכ םלועה לכ
 : רמאנש ,ןושאר ןושאר ריבעמ היהו ויתורצואמ חור ה"בקה איצוה ? ךלה
 --."םינושש , אלא ,"םינשוש,,ירקת לא-- "רבע רומ תופמג םינשוש ויָתּותְפְש ,
 ,לארשי לש ןתמשנ התאצי ,ה"בקה יפמ אציש רובדו רובד לכ :ל"ביראו
 , ןתמשנ תאצי ןושאר רובדמש רחַאְמּו .י"ּורְּבַדְב הָאְצְי ישְפִפ, : רמאנש
 ,םתוא היחהו ,םיתמ וב תויחהל דיתעש ,למ דירוה ?ולבק ךאיה ינש רובד |

 :ל"בידואו--,י"ּהָּתְננוכ הֶּתַא הָאְלנְו ףתלחנ םיהלַא ףיִנּמ תובָדִנ םֶשג, : רמאנש
 ויהו לימ ב"י םהירוחאל .לארשי ורזח ,ה"בקה יפמ אציש רובדו רובד לכ =

 לא - י"ןודדי ןודדי תואָבְצ יכלמ,, : רמאנש , םתוא ןידדמ תרשה יכאלמ
 . "ןוחרי, אלא ,"ןודודי,, ירקת

 . תְרָשַח יִכַאְלַמְּו הָשמ (דל

 יכאלמ ורמא ,םורמל השמ הלעש העשב :יול ןב עשוהי יבר רמאו
 :םהל רמא ?ונינב השא דוליל המ !םלוע לש ונובר :ה"בקה ינפל תרשה
 ,תישארב ימי תששמ ךל הזוננש הדמח :וינפל ורמא .אב הרותה לבקל
 המ. ?םדו רשבל הנתיל שקבמ התא ,םלועה ארבנש םדוק תורוד דיעקתת
 לָכָּב ףמש רידא הָמ ּוגיִנִא 'ה. ,"ּוטָדְקְפִת יִּכ םֶדָא ןֶבּ :וטָרכְזִת יִּכ שונא
 םהל רוחה :השמל היבקה ול רמא .י"םיִמשה לע ףֶרוח הנ רַשֶא ץֶראָה
 .םהיפבש לבהב ינופרשי אמש ינא ארייתמ !עישבר :וינפל רמא .הבושת

 זשרפ הָסכ יִנָּפ וָחאְמ. :רמאנש .הבושת םהל רזחהו ידובכ אפכב זוחא :ל"א= =
 .5 סמ סק8 .ס ,ס סע" .ג' סע סמ6 .י ,תכ סינסתפ .| סש סע4 .סש8 גי סם סע2  ,גי ,8 סיליטס ריפ+ "

 ולאמשב :שמתשמה םדאכ ,המשל אלש הב םיקפועש-הב םיליאמשמל | .םויח פס--ייחד
 הארנ היהו שממ לש רבד היה רובדה יכ ,היבכה לש ורובדל- ול םירשוק . יארע ךררב

 יפ לע ףא--ידוד יל רמימו רצימש ."תולוקה תא םיאור םעה לכו, :בותכש ומכ ,ןיעל =

 השעמב (רמימו רצימ ןושלב תושרדנ "רומה רורצ,, םילמה) יל רַמָהו רצה (ה"בקה אוה) יבהואש
 תא םצמצו ןכשמ תושעל דימ הוצ תאז לכב- -ןילי ידש ןיב ."ךידע דרוה, :רמאש ,לנעה

 . וריבעמו ךלוה היהש-רבוע רומ .ןדע ןגל-ןושאר ריבעמ . ןוראח ידב  ינש ןיב ותניכש
 ןידדמ .הנחמה ףוס דע םהירוחאל ורזח םהו םהלש הנחמה ךרא תדמ התיה וז-לימ ביי

 םמצע םהש עמשמ--]ודודי .יניפ רהל טאל טאל ברקתהל םהל םיעייטמו םתוא םיכירדמ--םתוא
 .םירחא תא םידדמ ויהש--]ודרי . ןודודי

 .םימשה לע ךתרות רדה ןת--'וכו ךדוה הנת (רל
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 לע וננעו ותניכש ויזמ ידש שריפש ,דמלמ :[םוחנ) םוחנת ראו ,י"ונָנַע ויִלָט
 ףיקלא 'ה יִביָא. ?הב ביתכ המ ,יל ןתונ התאש ,הרות !ע"שבר : וינפל רמא
 הערפל ?םתדרי םירצמל :םהל .רמא .םֶיִרָצַמ ץֶרָאמ ףיִתאַצוה רֶשַא
 ָךְל הָיִהְי אל. ?הב ביתכ המ בוש-?םכל אָהְת המל הרות ?םֶּתְדּבְטּמְשַה
 בוש--? םיבכוכ ןידבועש ,םיּורָש םתא םיבכוכ ידבועה ןיב .יםיִרָחַא םיִהְלֶא
 ,הכאלמ םישוע םתא םולכ .י"ושּדַקְל תָּבַשַה םוי תֶא רובע ?הב ביתכ המ
 שי .ןתמו אשמ .י'אָשָת אל. ?הב ביתכ המ בוש-+תובש ןיכירצ םתאש
 = !םכל שי םאו בא .י'ֶָּמַא תאְו ףיִבָא תֶא דָּבּב ?הב ביתכ המ בוש--+םכיניב
 ! םכיניב שי האנק | .זיבנְנֶת אל תֶאנִת אל חֶצְרִּת אל. ?הב ביתכ המ בוש
 רידא הָמ ּונִנַא 'ה, :רמאנש ,ה"בקהל ול ודוה דימ ?םכיניב שי ערה רצי
 לכ דימ .ביתכ אל "םימשה לע .ךדוה הנת, וליאו ,י"ץֶרָאָה לָכְּב ףמש
 יִבָש ָתיִבָש םורָמל ָתיִלַע, :רמאנש ,רבד ול רסמו בהוא ול השענ דחאו דחא
 ךאלמ ףאו .  תונתמ תחקל ,םדא ךוארקש רכשב--,י"םֶדָאַּב תונָּתמ ּתחְקְל
 :רמואו ,י"םֶעָה לע רֶפַכִיו תרטקה תֶא תי, :  רמאנש ,רבד ול רפמ תומה
 אָנְמ היל רמָאּד ואל יא ,וו"הְפנמה רַצָעָמַו םייחה ןיִבּו םיִמְמַה ןיִּב המָעי

 ערי הָוָה
 . הָרּּתַה תֶא שָּפַחְל ּךְלֶה ןֶטָשַה (הל

 ןמש אב ,ה"בקה ינפלמ השמ דריש העשב .:יול ןב עשוהי יבר רמאו
 ,ץרא לצא ךלה .ץראל היתתנ :ל"א +איה ןכיה הרות !ע"שבר :וינפל רמאו
 לצא ךלה .וטרמוגו "הָכְרד ןיִבַה םיִהלֶא, :ל"א ? איה ןכיה הרות :הל רמא
 םוהָּת, :רמאנש ,יב ןיא :ל"או םוהת לצא ךלה .יִדָמִע ןיַא :היל רמאו םי
 ונְעַמְש ּויִנָאְּב ורמִא תֶוָמְו ןודבַא,, ,יי"יִדָמַע ןיִא רמָא םַיַנ איַה יִב אל רַמָא
 אלו ץראה לכב היתשפח :ע"שבר :ה"בקה ינפל .רמאו רזח .יו"הָעְמְש
 :,הרות :היל רמאו השמ לצא ךלה .םרמע ןב לצא ךל :ל"א .היתאצמ
 ?הרות ה"בקה יל ןתנש ,ינא המ יכו :ל"א ?איה ןכיה ,ה''בקה ךל ןתנש
 הדמח !ע"שבר :וינפל רמא +התא יאָּבְּב השמ :השמל ה"בקה ל"א
 ? ימצעל הבוט קיזחא ינא  ,םוי לכב הב עשעתשמ התאש ,ךל שי הזוגג

 239 סע םכ7 | .כי סכ סק% 8 סכ סעמ כ סע סק4 ,ג סע סכ8 .3 ,כ תומשב 0 ,וכ 1

 סק14 די סע סש18 .גכ ,קכ| 29015 .גו סע סע11 .ָכ ," רכדמכ16 .ע' ,תס סקפ .י ,ת/ סינסהה

 .ככ סט

 הדי לע םיאב םתאש-םכיניב שי האנק | ."ושרפ, לש ןוקירטונה והז--ויזמ ידש שריפ
 .ףךסמ .המדאמ רצונ םדא ךוארקו ךופרחש הפרהה רכשב-םדא ךוארקש רכשב ?חצר ידיל
 ואל יא | . םויחה ןיבו םיתמה ןיב דומעלו הפנמה תעשב תרטק ריטקהל דופה תא--רבד ול

 רמאנ אל הרותב אלה) ?עדוי היה ןינמ (תאז) ול רטא אלול-עדי הוה אנמ היל רמאד
 .(הז רבד

 < 3יל היתתנ התאש-ימצעל הבוט קיזחא ינא ?התא ןרקש יכו-חתא יארב (הל
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 !רמאנש ,ךמש לע אָרְקִת-ךמצע תטעימו ליאוה :השמל ה"בקה היל רמא
 .ירמוגו "יִּדְבַע הָשמ תרות ורכז

 ה"בקהל ואצמ םורמל השמ הלעש העשב :יול ןב עשוהי ר"א
 רמא %ךריעב םולש ןיא ,השמ :היל .רמא .תויתואל םירתכ רשוק היהש
 . ינדעל ךל היה :היל רמא ?וברל םולש ןתונש ,דבע שי םולכ :זינפל
 .י"ָּתְרַּבְּד רֶשָאּכ 'ה חפ אָנ לדְנָי חֶּתַעְו, :היל רמא דימ

 .לֶאְרְשַו תֶא הָעִטַה ןֶטשה (ול
 ?ל השמ ששב יִּכ םַעָה ארָיַנ, ביתכד יאמ :יול ןב עשוהי יבר רמאו

 רמא ,םורמל השמ הלעש העשב ."שש ּואָב. אלא ,"שָשב,, ירקת לא
 ןטש אב םוי 'מ ףוסל .אב ינא שש תלחתב םוי 'מ ףוסל : לארשיל םהל
 הלע :ול ורמא ?אוה ןכיה םכבר השמ :םהל רמא .םלועה תא בברעו
 וחיגשה אלו ,"תמ,, .וילע וחיגשה אלו ,"שש ואב, :םחל רמא .םורמל

 הֶשמ הז יִּבו : ןרהאל היל ּורמאקד ּונָיַהְו .ותטמ תומד םהל הארה .וילע |
 | . +'ןל הָיָה הָמ ּונעַדָי אל ,'וגו שיִאָה

 .ירישע קרפ
 ? הרוש הָניִכְשַה יִמ לַע זל

 --םכח . המוק לעבו רישעו רובג םכח לע אלא הרוש הניכשה ןיא
 --חמוק לעבו רובג :*'הָמָטְבִמ וע דֶרּויַו םֶכָמ הָלָע םיִרָובְג ריע, : ביתכד
 + רמאנש ,ותמוק התיה תומא רשע םולשח וילע ונבר השמ :בר רמאד
 .ךלשמ--+'ףְל לָסֶּפ. : ביתכד-רישע : 'ןָּכָשֶמַה לַע לָהאָה תֶא שרפמע

 .רשע דחא קרפ

 . "תיִּבְִלִא,ה תויתוא (חל

 אשרדמ יִבָל אָנָדִאָה יקָדְרד ותֶא :יול ןב עשוהי 'רל ןנבר חיל יִרמָא
 .6 ,ד) ססד טי ,מ תומש6 ככ (6כ ינסמס .סש4 ,5/ 25 תומס5 ,ו' ,די רכדמכ5 | ,ככ ג יכסלמ

 סינהונ ןיא .יכו--ךריעב םולש ןיא .ךלש איה ולאכ ךמש לע אָרְהֶת הרותה--'וכו ארקת
 .יתכאלמב חילצאש ינכרבל-ינרזעל ךל היה ?םולשב והער תא שיא ךרבל ךמוקמב

 ילפרעו ןנע איבהש-םלועה תא בברעו .תיששה העשה תלחתב--שש תלחתב ול
 < ררמאקד ונייהו .ונורא-ותטמ .םכל עבקש תיששה העשה האב רככ-שש ואב .םלועה לע |

 .ול ורמאש והזו--היל
 .תומא רשע היח ןכשמה הבוגו--ןכשמה לע להאה תא שרפיו (ול
 .שרדמה תיבל התע םירליה ואב-אשרדמ יבל אנדיאה יקדרד ותא (חל
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 ףלא-"תיב ףלא, .והָיַחְוִּכ רַמְתִא אֶל ןונ ןב עשוהי ימיב ּוליפאד יִלָמ ורמאנ
 יִבנל למיגד היִעְרַּכ טיִשָפ אָמְעִמ יאמ . םילד למוג-'תֶלָּב לָמיִנ :הָנִּב
 טישפ אמעמ יאמו .םילד ירחא ץורל םידפח למוג לש וכרד ןכש ? תילד
 רדִהַמ ט'מו . (ןְרָטַמְצל אלו) ּהיִשְפנ היל יִצְמַלְד ?למיג יבגל תילרד היִעְרְּכ
 . חינמ ףַסֶּכְל אָלְד יִכִה יכ ,אָעְנְצְּב חיל ןַּתְלָד ?למיגמ תילדד היִפַא
 ,ןכ השוע .התא םא--'ל, "כ, "י. "מ, "ה, "1, .היבקה לש ומש הז-'\, 'ה,
 םלועל רתכ ךל רשוקו השורי ךל ןתונו ךל ביטמו ךתוא ןָחְו ךתוא ןז ה"'בקה
 ,הפופכ "ןוג, ..םותס רמאמ ,חותפ רמאמ--המותס "םָמ. ,החותפ "םִמ .אבה
 ןושל .םיינע ךומס--"ןיע ְךמָס. .טושפ ןמאנ ,ףופכ ןמאנ--הטושפ 'ןונ,
 --הטושפ "אָּפ ,הפופכ "אפ. . התוא הנקו הרותב השע ןינמיס :רחא
  .טושפ קידצ ,ףופכ קידצ-הטושפ "יִדצ.ו הפופכ "יִדְצ. .םותס יפ ,חותפ יפ

 ,ןאכמ .ותפיפכ לע הפיפכ בותכה ךל ףיסוה + טושפ ןמאנ ,ףופכ ןמאנ ּוניַה
 רדרהמ אָמעמ יאמ .עשר--"שיר, ,שודק-"ףוק. .שאר דונמב הרותה הָנְתְנש
 יאמו .עשרב לכתסהל לוכי ינא ןיא : ה"בקה רמאש +שיִרַמ ףוקְד היפַא
 רשוק ינא ,וב רזוח םא :היבקה רמא ?שיר יִּבְגְל ףוקד חית רַּדָהִמ אמעמ
 . ךַהְּב לוזילְו לעל יב רֶדָה יא ? היולת ףוקד ּיִעְרַּכ טימו .יתומכ רתכ ול
 אוה םיִצְלְל םִא. .ביתכד יאמ : שיקל שיר .רמאד ,שיקל שירל היל עיסמ
 .ותוא ןיעייסמ רַהַטְל אב ,ול ןיחתופ אָמַטְל אב ?ְןַח ןָתָי םיִוָנעלְ ץילי
 ןקחרמ תמא ,הילמ ןָכְרשִכ רקש אָמַטמ יאמ . תמא--"ויָּת ,רקש--ןיש.

 .דכ ,ג ינטמב

 היערכ טישפ אמעט יאמ .םתומכ רמאנ אל--והייתוכ רמתא אל . םירבד ורמאו--ילימ ורמאו
 הישפנ היל יצמלד ? ת"ילדה תמועל ל"מינה לש ולגר הטושפ המ ינפמ--תילד יבנל למינד
 היפא רדהמ .וירחא ץורל ונחירטי אלו תיבה לעבל ומצע תא איצמי ינעהש--ןרעטצל אלו
 יכיה יכ אענצב היל ןתילד ?לימינה ןמ וינפ תא ת"ילדח בסמ המ ינפמ--למיגמ תילרד
 = ונייה--ךל .ביטמו | .ונממ שייבתי אלש ידכ ,רתסב (ינעל) ול ןתיש--הינימ ףסכיל אלד
 םירבד שי-םותפ רמאמו חותפ רמאמ .ף"כ וניה-רתכ .ד"וי ונייה--השורי . ת"יט

 השעמ,, ןונכ) םימותחו םימותמ | תויהל םיכירצה םירבד שיו םשרדל יאשר התאש
 ופוסו הזה םלועב ונעו ףופכ תויהל ךירצ רשכ םדא--טושפ ןמאנו ףופכ ןמאנ . ("הבכרמ
 ,תוכלההו תועומשה רדסב םינממ השע-הרותב השע ןינמיס .אבה םלועל ףוקזו טושפ תויהל
 תא חותפל ךירצש שי-םותס יפו חותפ יפ .התעידי תא שוכרת זאו ,ןתוא חכשת אלש ידכ
 הונעו תתרב-שאר דונמב .היאר הזמ--ןאכמ .קותשלו ומתסל ךירצש שיו רבדלו הפה
 ? ש"ירה ןמ ף"וקה לש וינפ םינפמ המ ינפמ-ש"'ירמ ף"וקד היפא רדהמ אמעט יאמ .הרתי
 -היערכ ? ש"ירה תמועל ף"וקה לש (ןוילעה וקה) גתה בסומ--שי'יר יבגל ף/'וקד הינת רדחמ
 | הזב אוביו הלעי (הבושתכ וב רזוח אוה םא-ךהב לוזילו לועיל היב רדה יא .ולגר
 .ירבדל קוזח . אוה הזה רבדה-שיקל שירל היל עייסמ .(אוה ךורב  שודקח לש ותציחמב)

 . תאז תושעל תלכיה תא ול אצמי ,אמטהל הצורש ימ-ול ןיחתופ אמטיל אב . שיקל שיר
 ןקחרמ תמאו הילימ ןברקמ רקש אמעט יאמ .ותרטמ תא גישהל ול םירזוע-ותוא ןיעייסמ

 < | תחת ,ת"יב ף*לאה רדסב התוערל השא ןה תובורק "רקש, תלמבש תויתואה המ ינפמ-הילימ
 תתיעצמאב וז , תייב ףילאה תלחתב וז) התוערמ השא ןה תוקוחר "תמא, תלמבש תויתואה רשא
 ? (הפוסב וזו

 שי
,.-< ּ 
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 יַאְה היִעְרְכ אָדְָחַא ארקיש שימו .חיכש אל אָמָשִק םיכָש אָרְקִש ?היִלַמ
 .יאק אל ארקיש ,יאק אטשוק 1 יִנּבְל ןבלמ תמאו |

 .רשע השלש קרפ
 .רָשְּכ םֶדֶא תומ לע לָבָא (טל

 לכ :ארפק רב םושמ | ל"ביר .רמא יזפ ןב [שירו עשוהי יבר רמא
 + רמאנש ,ויזנג תיבב ןחינמו ןרפוס ה"בקה ,רשכ םדא לע תועמד דירומה
 הדוהי בר .רמא .י'ָּךָתְרפסַּב אלה ףָדאְב יִתָעָמִד הָמיִש הָּתֶא הָּתְרַפְס ירג
 +: רמאנש ,וייחב ורבוקל יואר ,םכח לש ודפסהב לצעתמה לכ :בר רמא
 רהל ןופצמ םִיְרְפָא רַהָּב רֶשֶא חַרָפ תַנָמִתְּב ותָלַחְנ לּובְנְב ותוא ורב
 - | . ןגרהל רהה ןהילע [שגרשנ שעגש ,דמלמ--י'שעג

 הכביש ידכ ? םינטק םהשכ םיתמ םדא לש ויתונבו וינב המ ינפמ : אָיְנִמ
 אלש ינפמ אלא ? המ ילקש אָנוּבְרַע הכביש ידכ, .רשכ םדא לע לבאתיו
 םילחומ רשכ םדא לע לבאתמו הכובה לכש ,רשכ םדא לע לבאתהו הכב
 .השעש דובכ ליבשב ,ויתונוע לכ לע ול

 ,םכח לש ודפסהב לצעתמה לכ :ןנחוי יבר .רמא אבא רב אייח "יא | =
 .'הָנָביִרְת ּהָחְלַשְּב הָאְסֶאְסְב. : רמאנש ,הדמ דגנכ הדמ ,םימי ךיראמ וניא
 +ןלוכ םיחאה לכ וגאדי ,תמש םיחאה ןמ דחא : י"רא אבא רב אייח ר'או
 ,לודג תמד-הל יִרַמָא .הלוכ הרובחה לכ גאדת ,תמש הרובח ינבמ דחא
 . ןטק תמד-הל יִרְמָאְ

 .רשע העברא קרפ
 ? טויה לָּכ אּוה ְךּורְּב שודקה קָסוע הָמַּב (מ

 :תועש 'ג ,םויה יִוָה תועש הרשע םיתש :כר רמא הדוהי בר רמא

 לכ תא ןדו בשוי תויִנָש ;:הרותב קסועו אוה ךורב שודקה בשוי תונושאר

 .ת | ,וכ סיעכיפ | .3 ,דכ עטוסיל .ט | וכ סלסה

 חניא תמאה רשא תחת ,םוקמ לכב יוצמ אוה רקשהש יפל-חיכש אל אטשוק חיכש ארקיש
 דחא דוח קר הל שי ירקש, הלמהבש תוא לכ-יאק היערכ ארחא ארקיש .םוקמ לכב היוצמ
 ,םילגר יתש לע תודמוע ו"יתחו ף"לאהש) הנבל תינבתכ תעבורמ--ינובל ןבלמ . התיתחתב
 הל שי) תדמוע תמאהש יפל--יאק אל ארקיש יאק אטשוק .(בכשומ וק לע תדמוע ם"מהו

 .(םויק ול ןיא: דמוע וניא רקשהו (םויקו דמעמ =
 <תאז תרפפ התא (תמש רשכ םדאל) ול דַנ ינאש המ-התא התרפס ידונ (טל

 םיחקול-הינימ ילקש אנוברע .יוארכ והודיפפה אלש ליבשב--ןגרהל . שער--שעגש
 ורצקתנ רשא לע לבאתה אל אוה-הדמ דגנכ הדמ ? רשכ םדא לע לבאתיש ידכ ,ןוברע ונממ
 וארוי-ונאדי .ול םנ ודומי ,דדמש האסב-'\1| האסאסב .ורצקתי וימי םג ןכל ,םכחה ימי
 הטלשש ליאוהש) לודנ תמ םא ,גאדל ךירצש ,םירמוא שי-לודנ .תמד הל ירמא . תומה ינפמ
 שיו-ןטק .תמד הל ירמאו .(םירחחאב םנ טלשת ,הרובחה וא תיבה ינב שארב ןידה תדמ
 . [טקח ןמ םיליחתמ הללקבש יפל) ןטק תמ םא ,גאדל ךירצש ,םירמוא
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 ינרקמ ,ולוכ םלועה לכ תא ןזו היבקה בשוי תוישילש :ילוכו ולוכ םלועה
 ו .םינכ יציב דעו םימאר

 .רשע השמח קרפ
 ? םֶכָח דיִמָלַת ּוהֶזיִא (אמ

 בר אצמנש ,םכח דימלת לכ :ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח ר'א
 ירקת לא - י"תֶוְמ ּובָהֶא יאנשמ לָּב. : רמאנש ,התימ בייח ,וידגב לע
 | ,"יִאיִנְשַמ. אלא ,"ַצְנשִמ

 לש ונינבב םיקסועש ינפמ ,ןיִאָנִב םיארקנ םימכח ידימלת :ןנחוי יא | =
 הדבא ול ןיריזחמש םכח דימלת והזיא : ןנחוי יבר .רמאו .םהימי לכ םלוע
 וחזיא : ןנחוי יבר רמאו .וכפהל וקּולח לע דיפקמה הז ?ןיעה תועיבשב
 הכלה רבד ותוא ןילאושש הז ? רובצה לע םנרפ ותוא ןימָמָש םכח דימלת
 ינבש ח'ת הזיא : ןנחוי יבר רמאו .הלכ תכסמב וליפאו הרמואו םוקמ לכב
 . םימש יצפחב קסועו ויצפח חינמש הז ?ותכאלמ ול תושעל ןיווצמ וריע

 .רשע השש קרפ
 .בטא רָפַמ םוגרת דִנָנ לאילמנ ןֶּבְר (במ

 יִּבַרְּב לאילמג ןבר לצא ךלהש ,אתפלח אבאב השעמ :יסוי 'ר רמא
 בויא רפס ודיבו ףוזנַה ןנחוי לש ונחלש לע בשוי היהש ואצמו אירבטל
 בג לע דמוע היהש ,ךיבא יבא ג'רב ינא רוכז : ל"א .וב ארוק היהו םוגרת
 תחת ּוהעְקש :יאנְּבַל רמאו םוגרת בויא רפס וינפל ואיבהו תיבה רהב הלעמ
 | . ּוזָנְנּו וילע הוצ אוה ףא . ָּבְדַנַה

 . תָּבש לָש תודּועְס שלש מ

 .אקדיח יבר .שלש + תבשב לוכאל םדא םייח תודועס המכ :ןנבר ונת
 הֶשמ רמי, :ושרד דחא ארקמ םהינשו :ןנחוי יבר רמא .עברא :רמוא
 :רבס אקריח 'ר-ץ'הָרָשַּב ּוהְטַצִמִת אל םויַה 'הל םויַה תָּבַש יִּכ םויַה ּוהְלְכָא
 יבר .רמא .אָתְרּואְר יִדְהַּב : יִרְבְס ןנברו :אָהְרּואַמ רֶבָל "םויה,, אָחְלִת יִנָה

 .סכ ומ תומשב .ול ,ם ילבמ

 | .םילודגה םייחה ילעבמ-םימאר ינרקמ (מ
 .ותרות דובכל ןונהו בושח תויהל וילעש יפל--התימ בייח . תינונמש םתכ-בבר (אמ

 דובכ תא הזב םיליפשמו םמצעב דובכ םיגהונ םניאש ,תוירבה לע יתוא םיאינשמה-יאינשמ
 ידכ ,וכפהל וילַע דיפקמ אוה ךופה אוהשכ ותוא שבל םא-וכפהל .ותנתכ-וקולח .יתרות
 5 . הב קופעל םיליגר תוירבה ןיאש-הלכ תכסמב .תוירבה יניעב תוזבתהל אלש

 םימכחהש יפל--וזנגו . ןינבה ינבא תרוש--ךבדנה : לודג םדאל דובכה ראת-יברב (במ
 0 .שדקה יבתכ ימוגרתל הלילשב וסחיתה

 דבלמ ןה-אתרואמ רבל .הרותב ורמאנש "םויה,, םימעפ שלש-םויה אתלת ינה (גמ
 .ברעה תדועפ סע דחי--אתרואד ידהב .(תודועס עברא ןאכ ירה-- ברעה תדועס
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 תודועס שלש םייקמה לכ : ארפק רב םושמ יול ןב עשוהי ר"א יזפ ןב ןועמש
 םנהיג לש הָנִִּמּ חישמ לש ולבחמ :תּויִנָעְרִפ שלשמ לוצינ ,תבשב
 ' | .נומו גוג תמחלממו

 . תֶּבַש נְנַע (דמ

 הלחנ ול ןינתונ ,תבשה ?תא גְנַטְמַה לכ : יסוי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא
 'ִדיִבָא .בקעי תלחנ ךיִּתְלַכַאַהְ 'וגו 'ה לע גנעְתִת זֶא. : רמאנש ,םירצמ אלב
 ל י"הָבָחְרְלּ הראל זר מה רק וב ביש ,םהרבאכ אל--י'וגו

 קחצי רב ןמחנ בר יהב הָנצו המ "הָמָ תצרפו :וב בותכש ,בקעיכ
 ,יָץֶרָא יִתְמַּב לע ףיִתְבְפְרהְו. + אכה ביתכ- -תויכלמ דובעישמ לוצינ : רמא
 לכ :בר רמא הדוהי בר רמא .י'ִדְורְדַת ומיַחְומָּב לַע הָתַאְי :םֶתֶה .ביתכו
 ןָּמִיַו 'ה לע גְנעְתַהְ : רמאנש ,ובל .תולאשמ ול ןינתונ ,תבשה תא גנעמה
 ָתאָרְקִנ. : רמוא אוהשכ ,אוה המ עדוי יניא הז 'גנוע, "ל תולאשמ ל

 ,רל ב םיבכוכ .דבוע וליפא ,ותבלהכ תבש רמשמה לכ :ןנחוי
 ירקת לא - יולָלַחְמ תָּבַש רָמוש "וגו תאז הָשַעָי שונא ירשא, :רמאנש
 תבש לארשי ורמש יִלָמְלַא : בר רמא הדוהי ר'א ."ול לּוחַמ. אלא ,"ולָלַחַמ
 ואָצַי יעיבשה  םויּב יִהָיג + רמאנש ,ןושלו המוא םהב הטלש אל ,הנושאר
 < םושמ ןנחוי ר'א .וי"קלמע אבי, : ּהיִרְתַּב ביתכו ,ייּואָצִמ אלו טקלל םעָה ןמ
 רימ ןתכלהכ תותבש 'ב .לארשי םיִרָמַשִמ ילמלא : יאחוי ןב ןועמש יבר
 ביתכו שיַתְותְבַש תֶא ּורָמְשי רָשא םיִסיִרָפל 'ה רַמָא הכ. : רמאנש , םילאגנ
 .1*וגו "ישדק רה לא םיתואיבהַו : ּהיָרְתַב

 .יִסּוי יִּבַר לש ויָכְרִדּו ובל תולֶאְשִמ (המ

 :יםוו ריבר .רמאו  .,הוצמ ךררב םיִתָמִמ יקלח אהי :יסוי יבר רמאו |

 אהי :יפוי ר"או .ירופצב תבש יאיצוממו הירבמב תבש יסינכממ יקלח אהי

 אהי :יפוי ד'או .שרדמה תיב יִדָיִמַעַמְמ אלו שרדמה תיב יבשוימ יקלח
 .ד 9 סינסק1  ,טכ ,גל סירכד6 די ,תכ .סיפשי5 | ,די ,תכ סמ4 | .ג ,ןכ סם8 | ו' ,גי קיבסרכ5 .די ןתנ סיעפי1

 .! סמ סע15 .ד ןומ סיעטי15 .ם ,ןו סמ11 .זכ ,זט תומש10 .כ ,וכ סעפ .גי ,תכ סיעמ8

 . חישמה תאיב ינפל שחרתהל תודיתעה תורצה ןמ-חישמ לש ולבחמ
 .רתוי אלו--לאה תוצראה .רתוי אלו תאזה ץראה לש--הבחרלו הכראל (דמ

 .םיבכוכ תדובע דובעל וליחתה זאש ,שונא לש ורודכ--שונאכ .םש--םתה .ןאכ--אכה
 . תותבש יתשמ תוחפ אל וגייה--יתותבש .(תאזה השרפה רחא) וירחאל--הירתב

 ןכלו םוי דועבמ הב ךישחמ קמעב תבשוי איהש ךותמ-חירבטב תבש יסינכממ (המ
 תעיקש תעשבו רה שארב תבשויה--ירופצב תבש יאיצוממ . תבשה תא הב לבקל םימידקמ
 -שרדמה תיב ידימעממ . תבשה תא איצוהל היבשוי םירחאמ ןכלו הב רואה לודג דוע המחה
 .התיבה תכללו דוטעל םהילעו לכאה תע עינהש ,םידימטלתל םיעידומה םינוממה םה

 3 מע < 4
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 ךידשוחש יממ יקלח אחי :יסוי ר'או .הקדצ יקלחממ אלו הקדצ יִאָּבְנִמ יקלח
 . וב ןיאו ותוא

 נא עדוי .ירבח [ירבד] תעד לע יתרבע אל ימימ : יפוי יבר רמאו
 ר'או .הלוע ינא-'ְץֶּכֶדְל הָלַָע. :ירבח יל םירמוא םאו .ןהכ יניאש ,ימצעב
 . ירוחאל יתרזחו רבד יתרמא אל ימימ :יסוי

 .תָבַש ריקומ ףסוי (ומ

 .אָבּוט ּהיִחְכִנ יִשיִפָנ ווהד ּהיִתובְבָשְּב יוג אוהה הֶוַה יִּבַש ריקומ ףסוי
 והְלְכָל והְנְנְבַז לא .והל לָכְצ יִּבַש ריקומ ףסוי יִסָכִנ והָלְּכ :יִפּדְלַּכ היל ּורמָא
 היִחְרְפִא ,אְרְבמ רבע אקר ידְהּב .חיִנָיְסְּב הבתוא .אָתיִנגְרמ "הב ןבו .יִסְכִנ
 .אָתְּבש יִלטמר אָיְנְפִא /ּהּוחיַא ,הּוקסא .אְָרְוכ ההיִעְלַּב :איִמְּב הירש ,אקיז
 ,יבש ריקומ ףסוי "יב הויטמא ּוליז :והָל ּורמא ?אָּפִשַה יכ ןֶבָנ ןאמ :יִרמְא
 היִנָבז ,אָתיִנְגְרִמ הִִּב חפשא ,היִעְרְק ,היִנְבַ ; הילהיג הממ .ןֶבָזה לגרד
 -ףיה ןאמ :רמָא ,אבס אוהה היִב ענפ .אָבַהְרְד יִרְעִרְר אָמְיְלְע /רסיִלְתְּ
 .אָתְבַש היִעְרָּפ-אָתְּבַש

 .תֶּבַשַה דּוּבָּכ לָש ורְכִש זמ

 לארשי ץראבש םירישע :יסוי יברב לאעמשי יברמ יבר חי יִעָּב
 -רשַעּת רשע, :רמאנש ,ןירשעמש ליבשב :היל רמא ?םיכזז םה המב
 ןידבכמש ליבשב :ל'א ?ןיכז ןה המב לבבבש .רָשַעְתִתִש ליבשב רשע
 .םידבכמש .ליבשב :חיל רמא ?ןיכוז ןה המב .תוצרא ראשבשו .הרותה תא
 תיבה לעב לצא יִּתְחְרֶאִתִג םעפ :אבא חב אייח יבר רמאד :תבשה תא

 .ככ ,די סיר

 השק םיינעל הקדצה תקולחש ינפמ-הקרצ יקלחממ .תוירבה ןמ הקדצה תא םיבוגה-הקדצ יאבנ

 --ירוחאל יתרזח אלו .ינע לכ לש וכרצ יפכמ וטיעמי וא וברי םימעפל רשא שי יכ ,רתויב

 . , ירבדמ יתונוסנ אל
 .ותונכשב דחא ירכנ היה-'וכו אוהה הוה .תותבשה תא דבכמ-יבש ריקומ (ומ

 רתואל) ול ורמא-'וכו היל ורמא .דאמ םיבורמ ויה ויסכנש-אבוט היסכנ ישיפנ ווהד
 והנינבז לזא .םלכאי תבש ריקומ ףסוי (ךלש).םיסכנה לכ : (םיבכוכב םיזוחה) םוידלכה (ירכנה

 התוא עבק-הינייסב הבתוא . תילגרמ (םריחמב) םהב הנקו םיסכנה לכ תא רכמו ךלה-"וכו

 :חכילשהו הרעם חור (ועבוכ תא) ותוא החירפה ,רשג לע רבעשכ-'וכו רבע אקד ירחב .:העבוכב

 .וחולעה-'וכו הוקסא :.גד (תילגרמה תא) ותוא העלב--ארוכ היעלב .םימה ךות לא ותוא
 הנקי ימ :(םיניידה) ורמא-'וכו ןיבז ןאמ ירמא .תבש ברעב והואיבהו (גדה תא םיניידה ודצ)
 :אוהש ,תבש ריקומ ףסוי לא והואיבהו וכל :םהל ובישה-'וכו והל ורמא .(גדה תא) ?התע

 רב אצמיו והערקיו והנק אוהו (גדה תא) ול ואיבה-'וכו הויטמא .(תבשל םיגד) תונקל לינר

 עגפ . בהז ירניד (תודמ) תוילע הרשע שלשב תילגרמה תא רכמ-'וכו הינבז .  תילגרמה תא
 רול תמלשמ תבשה-תבשל הולמש ימ-'וכו ףיזיד ןאמ .דחא ןקז-אבס אוהה .וב עגפ-היב
 .(ורכש תא תבשה ול םלשת ,תבשל תואצוהב הברמה :רמולכ)

 ?הזכ לודג רשועל-םיכוז םה המב (זמ

 ו

 0 ו - 2



 209 .תבש :ילבב דומלת

 רשע הששו םדא ינב רשע השש יושמ בהז לש ןחלש וינפל ואיבהו הֶיְקַדולְּב
 תועובק תויחולצו תוינותיקו תוסוכו תורעקו וב תועובק ףסכ לש תואלשלש
 :םירמוא ,ותוא ןיחינמשכו .םיִמָשְבּו םיִדְגִמ ינימ לכו לכאמ ינימ לכ וילעו וב
 ץֶראְמו 'הל םימָש םימָשה. :םירמוא םיקלסמשכו ,י'וגו 'האולמו ץֶרצָה 'הלע
 לכו יתייה בָצְק :ל'א + ךכל תיכז המב ,ינב :ול יתרמא .י'םֶדֶא ינבל ןַתַנ
 ,תיכוש ךירשא :ול יתרמא .תבשל וז אהת :יתרמא ,האנ התיהש המחב
 .ךכל ףףִּבִָש םוקמה ךורבו

 .תּבש לש ןיִלְבִּת (חמ

 וחיר תבש לש לישבת המ ינפמ :איננח ןב עשוהי יברל רפיק ל'א
 .ףדונ וחירו וכותל ןיליטמ ונאש ,ומש תבשו ונל שי דחא ןיִלְבִמ :ל"א ?ףדונ
 רמשמ וניאשו ,ול ליעומ ,תבשה תא רמשמה לכ :ל'א .ּוָמיַה ונל ןת :ל'א
 .ול ליעומ וניא ,תבשה תא

 שש

 וילע הלעמ ,ּולְכִיַ, רמואו רבש ברעב ה לכ :אנונמה בר רמא
 לא --"ולכיו. :רמאנש ,תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש השענ וליאכ ,בותכה
 :רמאנש ?השעמכ רובדהש ,ןינמ :רזעלא ר"א .'ּולָכִינ אלא ,"ּולְכִיַ  ירקת
 ברעב ללפתמה לכ :אבקוע רמ רמא אדסח ר'א .י'ושענ םימש 'ה רבב
 לע םהידי ןיחינמו םדאל ול ןיולְמ תרשה יכאלמ ינש ,"'ולכיו, רמואו תבש
 ."רָפְכִת ףֶתאְטַחְו נע רָסו :ול םירמואו ושאר

 ב ו 2%

 םדאל ול ןיולמ תרשה למ ינש :רמוא .הדוהי .'רב יפו 'ר : יִנמ
 אצמו ו אבשכו . ער; דחאו בוט דחא ,ותיבל תסנכה תיבמ תבש ברעב
 אהתש ,ןוצר יהי :רמוא בוט ךאלמ ,תַעַצְמ ותטמו ךורע ןחלשו קולד רנ
 ער ךאלמ ,ואל םאו .וחרכ לעב "ןמא,, הנוע ער ךאלמו !ךכ תרחא תבשל
 "ןמא, התע בוט ךאלמו !ךכ תרחא תבשל אהתש ,ןוצר יהי :רמוא
 .לההב לב

 ? םָיִלָשּורְי הבְרְה המ ליִבָשָּב (אנ |

 תשוב םהל היה אלש ליבשב אלא ,םילשורי הברח אל :אלוע רמא
 . וגו "'ּושובי אל שוב םג ּושָע הָבְעְות יִּכ ושיבוה,, : רמאנש ,הזמ הז םינפ

 .וע ן\ סימכופ | 1 \,  סיעשי4 | .1 ,ג> סילסתפ | ,זט ,וטק סקפ .6 ,דכ סילסק1 | =

 לע ומש ךרבנש דע תונהיל םיאשר ונא ןיאש-חאולמו ןץראה 'תל  .היתש ע . ילב-תוינותיק
 .רשב רכומ-בצק . . תאזה הבוטה ןמ ונינהנ ותנתמ ידי לע --םרא ינבל ןתנ ץראהו .טחלה

 .םעט ול ףיסוהל ידכ ,לישבתה ךות לא םתוא םינתונש םיחמצ ינימ--ןילבת (חמ
 . ונממ--ונמיה

 .וחבשב רפסמש הז םע דחיב אוה ךורב שודקה-ולכיו (טמ
 ן7

 םביח.
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 :רמאנש ,לודגו ןטק וושהש ליבשב אלא ,םילשורי הברח אל :קחצי יבר רמא
 ,םרמע. בר רמא .י"ץֶרָאָה קוּבָּת קובה, :הירתב ביתכו ,י"ןֶהּכַּכ םֶעָכ הָיָהְו
 אלא ,םילשורי הברח אל :אנינח ר"א אבא רב ש"רא ,אבא רב ש"רד הירב
 ּואַצְמ אל םיִלָּיִאָּכ ָהיִרָש ּויָה. :רמאנש ,הז תא הז וחיכוה אלש ליבשב
 ותואבש לארשי ףא ,הז לש ובת דצב הז לש ושאר--הז ליא המ ,י'הָעְרַמ
 הברח אל :הדוהי ר"א ,הז תא הז וחיכוה אלו עקרקב םחינפ ושבכ --רודה
 םיִביִעְלַמ ויהי, :רמאנש ,םימכח ידימלת הב וזיבש ליבשב אלא ,םילשורי
 מעְּב 'ה תמח תולע דע ויִיִבְנְּב םיִעְּתְעַּפִמו יָרָבּד םיזובו םיִהלֶאַה יִכְאְלַמְּ
 : [בר .רמא] הדוהי בר רמא ?"אפרמ ןיאל דע, יאמ .ו"אָפְרמ ןיִאְל דע
 : ביתכד יאמ : ר'א הדוהי בר רמא .ותכמל האופר ול ןיא ,ח'ת הזבמה לכ
 וקונית ולא--"יחישמב ועגת לא. ?עְרֶּת לַא יִאיִבְנלְו יִחיִשְמְב ּועְנַּת לא.
 שיקל שיר רמא .םימכח ידימלת ולא--"וערת לא יאיבנלו. ,ןבר תיב לש
 תוקונית לבה ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיא : האישנ הדוהי יבר םושמ
 וניא :היל רמא + יאמ ףָדיִדו ידיד :ייבאל אפפ בר ל"א .ןבר תיב לש
 הדוהי יבר םושמ ליר רמאו ,אטח וב ןיאש לבהל אטח וב שיש לבה המוד
 רמאו .שדקמה תיב ןינבל וליפא ןבר תיב לש תוקונית ןילטבמ ןיא : האישנ
 לכ : ךיתובאמ הל ירמאו יתובאמ ינלבוקמ ךכ : האישנ הדוהי 'רל ל"ר היל
 ןימירחמ : רמא אניבר . התוא ןיבירחמ .ןבר תיב לש תוקונית הב ןיאש ,ריע
 ישנא הנממ וקספש ליבשב אלא ,םילשורי הברח אל : אבר רמאו .חתוא
 הָשוע שָי -םָא "וגו ּועָרּו אָנ ּואְרּו םילָשּורְי תוצּוחְב ּוטטוש. :רמאנש ,הנמא

 . ל"הָנִמֶא שקבְמ טָּפָשִמ

 ,רשע הנומש קרפ

 טדאב השעמו .תוכזל ותוא ןינד ,תוכז ףכל וריבח תא ןדה : ןנבר ונת
 . םינש שלש םורדב דחא תיבה לעב לצא רכשנו ןוילעה לילגמ דריש ,דחא
 רמא . ינבו יתשא תא ןוזאו ךלאו ירכש יל ןת : היל. רמא םירופכה םוי ברע
 ."יל ןיא, ."עקרק יל ןת. .יל ןיא : ל"א .תוריפ יל ןת :ל"א .תועמ יל ןיא :ול
 וילכ ליִשְּפַה ."יל ןיא. ."תותסכו םירכ יל ןת. ."יל ןיא, ."המהב יל ןתי

 45 ,ס סיפרי ,וט ,סק סיפסת5 .זע ,ופ ,כ סימיס יככד4 .1 ,6/סכי88 .ג סכ סכ5 .כ ,דכ סיעבו1

 = ןשבכ .וירחאל-הירתב .םינהכה  ןיבו ץראה םע ןיב ולידבה אל-ןהככ םעכ אנ
 יפמ אצויה לבהה-|]בר תיב לש תוקונית לבה . ץראל םהינפ תא ודירוה-עקרקב םהינפ

 :רמולכ) .? אוה המ ךלשו ילש לבההו-יאמ ךדידו ידיד . רפפה תיבב םדומל תעשב תוקוניתה
 םיאב םישנא לש םהיפ לבה-אטח וב שיש לבה (? המואמל בשחנ וניא ונא ונדומלת םולכ

 ְ . ןוחטבו הנומא ילעב םישנא-הנמא ישנא . תוקונית לש-אטח וב ןיאש , םימיב

 ,ופתכ לע חינה ,לפכ-לישפה (בג



 5 , . תבש :ןילבב רונלת

 ודיב ורכש תיבח לעב לטנ לגרה רחאל . שפנ יִחַפְּב ותיבל ךלהו וירוחאל
 לש דחאו התשמ לש דחאו לכאמ לש דחא , םירומח השלש יושמ ומעו
 ; היל רמא , ורכש ול ןתנ ,ותשו ולכאש רחא .ותיבל ול ךלהו ,םידגמ ינימ
 ? ינִתְדשח המב ,"תועמ יל ןיא. :יתרמאו יוהבש כ ןת, :יל תרמאש העשב

 ; יל תרמאש העשבו .ןהמ תחקלו ךל ןָמּדַנ לוזב אָיממקרפ אָמָש -:יתרמא
 אמש :יתרמא ?ינתדשח המב ,"המהב יל ןיא. : יתרמאו "המהב יל ןת
 : ךל .יתרמאו "עקרק יל ןת. :יל תרמאש העשב .םירחא דיב תרכשומ
 העשבו .םירחא דיב תֶרָּכַחּומ אמש : יתרמא ? ינתדשח המב ,"עקרק יל ןיא,

 .ןירשועמ ןניא אמש :יתרמא + ינתרשח המב ,"תוריפ יל ןיא, :ךל יתרמאש |
 :יתרמא ?ינתדשח המב ,"תותסכו םירכ יל ןיא. : ךל יתרמאש העשבז
 יִתְרּדַה .היה ךכ ! הדובעה : היל רמא .םימשל וימכנ לכ שידקה אמש
 יריבח לצא יתאבשכו .הרותב קסע אלש ,ינב םונקרוה ליבשב יפכנ לכ
 ןידי םוקמה ךכ ,תוכזל ינתודש םשכ התאו .ירדנ לכ יל וריתה ,םורדב
 ! תוכול ךתוא

 .רשע העשת קרפ

 . םיַפְְּכ לַעַּב עָשיִלֶא (גנ

 ןמצע לארשי ורסמש ,הוצמ לכ :רמוא רזעלא ןב ןוטמש | יבר :אָינִמ
 תקוחומ איה ןיידע ,הלימו םיבכוכ תדובע ןוגב ,הריזגה תעשב התימל הילע
 ןיידע ,ןיליפת ןוגכ ,התימל הילע ןמצע לארשי ורסמ אלש ,הוצמ לכו : םדיב
 לעב עשילאכ יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפת :יאני יבר רמאד .םדיב הָפרַמ איה
 ימור תוכלמ הרזג תחא םעפש ?'םיפנכ לעב עשילא, חיל ורק יצְמָאְו .םיפנכ
 היהו ..וחומ תא ורק ,ושאר לע ןיליפת חינמה לכש ,לארשי לע דָמְש
 .וירחא ץרו וינפלמ ץרו דחא רודפק והארו .קושל אציו ןיליפת חינמ עשילא
 : ל"א .? ךדיב המ :היל רמא .ודיב ןקאַו ושארמ םֶלמָנ ,ולצא עיגהש ןויכ
 :ותוא ןירוק ויח ךכיפל .חנוי יפנכ הב ואצמנו ודי תא םשפ .הנוי .יפנכ
 ? תופוע ראש ל"א אלו היל רמאד הנוי יפנכ אָנָש יאמו .'םיפנכ לעב עשילא.
 היִמּורְבאְו ףֶסָּכַב הָפְחְנ הָני פג, :רמאנש ,ו הנויל לארשי תסנכ אָיְמְדִּד םושמ
 קוצמ -לארשי ףא ,הילע .תוניגמ  היפנכ-וז הני המ , :"ץורח קריב
 | , . םהילע תונינמ

 .ל" ,םס סינסת1 |

77-77-7777 

 העובש ןושל -הדובעה .תינק--תחקלו .הרוחפ<-איטמקרפ .חבוצע חורב-שפנ יחפב
 .היבקה-םוקמה .םימשל יסכנ לכ תא יתשדקה--וכו יתרדה . שדקמה תדובעב

 יאמו . תוכלמה ריקפ-רודפק .ול וארק המלו-היל ורק יאמאו . היופר-הפורמ (גנ
 .המוד איחש-אימרד . ול רמאש-חיל רמאד הז עודמ ?לדבחה חמ-אנש
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 . םירשע קרפ

 .םיִעָשְר םיִטָפְוש (דנ

 :תואב תובר תורצש , רוד תיאר םא : רמוא עשילא ןב יפוי יבר : אינת
 .אלא האב אל םלועל האבש תונערופ לכש ,לארשי יניידב קודבו אצ ,וילע
 . לארשי ינייד ליבשב

 "'ה רַבָש. ביתכד יאמ :ןועמש 'רב רזעלא יבר םושמ יִאְלַמ יבר רמא
 "ושענש ,םיניירה ולא--'םיעשר הטמ 'ה רבש. +"םילשמ טָבָש םיִעָשְר הָטִמ
 .. םיעידה תוחפשמבש םימכח ידימלת ולא--'םילשומ בש, : םהינזחל לקמ
 ..רוב יניִדל רובצ תוכלה םידמלמש ,םימכח ידימלת ולא :רמא ארטוז רמ
 :םּדב ולָאגְ םכיפכ יִּכ דימ :ל"ר םושמ יאלמ ןב רועלא יבר רמא
 "םכיפכ יב. ? יהָּגַהָת הלוע םֶכְנושְל רקע ּורָּבִּד ל ןועָּב םֶכיִתועְּבְצִעְ
 : ,ןיניידה  ירפוס ,ולא--"ןועב םכיתועבצאו. ,  םיניידה | ולא--"םדב | ולאוגנ
 .ולא--"הגהת הלוע םכנושלו. ,ןיניידה יכרוע .ולא-ירקש ורבד םכיתותפש.
 . ןיניד ילעב

 ,םינשו םירשע קרפ |
 . ָהיִבָשויו לָבָּב (הנ

 :ןנחוי יבר בתיו ןנחוי יברד הימה יםא יברו אבא רב אייח יבר בָתי
 .לבבבש תופוע המ | ינפמ : יסא 'רל אבא רב אייח יבר ל"א .םנמנמ אקו
 םידעומ חמ ינפמ .םהמ םינמש ךאראו הזע רבדמל ַלַּכ :ל"א ? םינמש
 "יפל ?םינוצמ לבבבש ח'ת המ ינפמ .םיינע םהש ינפמ ? םיחמש לבבבש
 םילכואש ינפמ ? םיִמָהוזִמ [םיבכוכ ידבוע] םיילבב המ ינפמ .הרות ינב ןניאש
 .םישמרו םיצקש

 = .ידימלת ולא : ףסוי בר אנת--י"לָאְרַשִי חרַמו ץיִצָי בקע שְרשי םיִאָּבַה
 ? ןימחוזמ םיילבב המ ינפמ .הרותל ןיחרפו ןיציצ ןישועש ,קבבבש םימכח
 . יניפ רה לע ודמע אלש ינפמ

 .| ,זכ סע .ג ,טג ספל .ס ,לי סיעקצ

 .. ןידח ילעבמ דחש וחקלש ,םהישמשל קוזחו די  ונתנש-םהינזחל לקמ ושענש (דנ
 ישעמ לע םיפחמ םיניידה תוחפשמבש םימכחה ידימלת ויהש-םיניידה תוחפשמבש ח''ת

 לש םהיתוצלמה יפ לעו תעדמ םירעבנ םיניידל--רוב יניידל .םהילע םיניגמו םיניידה םהיבורכ

 ו ,םירוגינפה-םיניידה יכרוע .םיניידל הלאה םירובה תא םידיטעמ םימכחה ידימלת
 . ןידה ילעבל

 .םניאש .םירודהה  םהישובלמב םמצע םינייצמ-םיניוצמ .ךל-ךלכ . ינפל-הימק (הנ
 :תוירבה לע רבכהל ידכ ,םיטשקתמ םה ןכל ,םתרות ללנב םידבוכמ םניאש יפלו-הרות ינב
 . םהישובלמב
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 פד ל בשבט קבב המלה

 ,השלשו םירשע קרפ |
 . תֶּבַשְּב םיִרְתֶמַה םיִרָכְּדַה (ונ

 רתומ הוצמ לש תונובשח :והָיְרַמ יִרָמָאְר אנוממה ברו אדסה בר
 יבר רמאו .תבשב םיינעל הקדצ םיקסופ :רזעלא יבר רמאו .תבשב ןבשחל
 ;תבשב םיבר חוקפו שפנ ַחּוקְּפ ןיחקפמ :ןנחוי  יבר .רמא ידיא רב בקעי
 רךב לאומש יבר רמאו . תבשב םיבר יקסע לע ַחָקַּפְל ,תויסנכ יתבל ןיכלוהו
 חקפל ,תואקֶליִסבְלּו תואָסְקְרְקְלּו תואָיְרְממְל םיכלוה :ןתנוי 'ר רמא ינמחנ
 סראיל תוקונתה לע ןיכדשמ :אישנמ יִבָר אָנְתּו .תבשב םיבר  יקסע לע
 ְצְפָח אוצְממ, :ארק רמא .תונמוא ודמללו רפס ודמלל קוניתה לעו תבשב
 . םירתומ--םימש יצפחו ,םירוסא-"ךיצפח. ,י"רַבָּד רָּבְדָ

 < -  .םלשַּב רזוח לג (זנ :

 :וז הדמ לע םימחר םדא שקבי םלועל : רמוא רפקה רזעלא 'ר :אינת |
 לַלְנַּב יִב :רמצנש ,ונב ןב אב-אב אל ונב טאו ,ונב אב-אב אל אוה םאש
 אוה .לגלג : לאעמשי .יבר  יבד אנת- ,שָךיִהלא 'ה ףכרבי הזה  רֶָבְּדַה
 .םלועב רזוחש

 םחרמה לכ-+'ףְּבְרִהו ףמַחְרְו םימחר ל ןחָנו, :רמוא יברב גיר אית
 ןיא ,תוירבה לע םחרמ וניאש לכו ,םימשה ןמ וילע ןימחרמ ,תוירבה לע
 .םימשה ןמ וילע ןימחרמ

 . תֶּמַהְו יִתַח (חנ

 .הרמא .תבשה תא וילע ןיללחמ ,יח ומוי ןב קונית :רמוא ג"בשר :אינת
 לארשי ךלמ דוד .הברה תותבש רומשיש ידכ ,דחא תבש וילע לָלַח :הרוח-
 יבר .רמאד ּוניַהְו .תוצמה ןמ לטב ,םדא תמש ןויכ .וילע ןיללחמ ןיא ,תמ
 :אינתו .תוצמה ןמ ישפח השענ ,םדא תמש ןויכ--י'ישְּפַח םיִחָּמּב :ןנחוי
 ןמו הדלוחה ןמ .ורמושל ךירצ ןיא-יח ומוי ןב קונית : רמוא רזעלא ןב שיר
 ,םירבכעה ןמו הדלוחה ןמ ורמושל ךירצ--תמ ןשבה ךלמ גוע לבא ,םירבכעה
 לע תלטומ ותמיא-יח םדאש ןמז לכ ,שהְיהְי םֶכְּתִחְו םֶכַאְרומּ, :רמאנש
 . ותמיא הלמב--תמש ןויכ .תוירבה

 .3- ןט תיכסרכ6 .1 ,תפ סי)סת4 ,תי ,גי סכ5 .* ,וט סיככְדפ .גו ,הכ סיעפו\

 . שפנ תלצה-שפנ חוקפ .הנאד , החנשה-חוקפ . םהינש ורמאש-והייורת ירמאד (ונ
 -תואקליסב .(18ע55 , םוקריצ) הזחמ יתב-תואפקרק .רובצה יקסעב לופט-םיבר חוקפ

 . (םעל דעו םוקמל םישמשמ ויה הלאה םיתבה לכו םיקושה ימלוא , טפשמה ימלוא-
 לגלנ .תוינע ידיל-אב אל אוה םאש .וילע אבת אלש תוינעה לע-וז הדמ לע (זנ

 --םימחר ךל ןתנו . בבופו ךלוהה לגלנכ הנתשמו ךלוה םדא ינב לש םלרוג-םלועב רזוחש אוה.
 . תוירבה לע םחרתש

 .(גטקטו5 סיטליא) היח ןימ-הדלוח (חנ
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 יץֶרְטְה יפעו סיִמָכִח יִריִמְלִפ (טנ
 ןמז לכ ,םימכח ידימלת :רמוא יסוי יברב .לאעמשי יבר :אָינמ

 םיִמָי  ףֶראָו הָמְכָמ םיִשיִשיּב, : רמאנש ,םהב | תָפְסּוְתְנ המכח--ןיניקומש
 : רמאנש ,םהב תֶפְקוְתִנ תּושָפְט -ןיניקמש ןמז לכ ,ץראה  ימעו :י"הְנּבְּת
 .י"חקי םיִנקְז םעט) םיִנָמָאְנָל הֶפש ריסִמ

 . םֶדֶא לֶש .ותְתיִמ -רַחַאְל (ס

 לכש ,דמלמ :קחצי יבר רמא -?ומֶלע תיִּב לא םֶדָאַה ךלוה יב
 ,םדו רשב ךלמל לשמ .ודובכ יפל .רודָמ ול ןינתונ (םישוע) קידצו קידצ
 ןחשכ : ,ןיסנכנ דחא רעשב םלוכ--ןיסנכנ םהשכ .ריעל וידבעו אוה םנכנש
 יִּכ, :ביתכד יאמ :קחצי ר'או--.ודובכ יפל רודמ ול ןינתונ דחאו דחא לכ--ןינל
 וינפ םיריהשמ ,ותודליב השוע םדאש םירבד ?+"לָבָה תּורָחשַהְו תּודליה
 : רמאנש ,יחה רשבב טחמכ תמל המר השק ין ר'או = .ותנקז תעל

 י"בָצָכִ ויִלָע ורָשְּב ךא,
 : רמאנש ,'1 לכ וילע תלבאתמ םדא לש ושפנ :ארסה בר רמא

 הדוהי בר רמא .""םימי 'ז לבא ויִבָאְל שעיו :ביתכו ,י"לָבָאָּת ויִלָע שפנו
 בָבְשַד אוהה - . ומוקמב םיבשויו םדא ינב ' ןיכלוה ,ןימחנמ ול ןיאש תמ
 ב הדוחי בר רַבָד הָוה אמוי לכ .ןימְמנִמ חיל הָוָה אֶל ,הדוהי ברד היִתּובָבָשְּב
 הדוהי ברד היָמָלָחְּ היל יִזָחְתֶא םימי העבש רה :אל .ּהיִתְכְדְב יִבְמִַנ הרשע
 ! יתעד תא תחנהש ,ךתעד חונת : יל רַמָאִנ

 | .ללוגה םֶתְמָיִש דע עדוי , תמה ינפב םירמואש לכ :והבא ר'א
 ךל הנתנ רשאכ ול הנת--י"הָנָתְנ רָשַא םיִחלֶאָה לֶא בּושָּמ חורָהְ :רית

 תוכלמ ידגב קלחש ,םדו רשב ךלמל לשמ .הרהטב התא ףא ,הרהטב
 ישעו וכלה םהבש םישפט ,אָמְּפּוקְּב םוחינהו םּולָּפִפ םהבש םיחקפ .וידבעל
 ול םוריזחה םהבש םיחקפ .וילכ תא ךלמה שקב םימיל . הכאלמ םהב
 "ךלמה חמש .ןיכלכולמ םהשכ ול םוריזחה םהבש םישפט ,םיִצָהְוגִמ םהשכ
 רצואל םילכ ונתני :רמא םיחקפה לע .םישפמ תארקל סעכו םיחקפ תארקל
 םחו הסיבכל ונתני םילכ : רמא םישפטה לעו ,םולשל םהיתבל וכלי 'םהו
 אובו, : רמוא םיקידצ לש םפוג לע ה"בקה ףא .םירופאה תיבב ושבחתי
 ינדַא שָפָנ הָחָיַחְו, : רמוא אוה םתמשנ לעו ,י"םֶתובְּכִשִמ לע ּוחוננ םולָש

 2 ;ג סיטסופ 2 קס י כ תיםתרכז .סכ6 .בכ ,די ,קויסל .י פי טס4 .ס כי תל ,ל/סס סעפ כי די בוא

 .םמחנל היהי ךירצש ,םילבא ול ןיאש-ןימחנמ ול ןיאש .ואבה םלועב) ןועמ- רורמ \ם
 :בר לש ותונכשב תמ דחא םדא-'וכו היתובבשב ביכשד אוהה .תמש םוקטב-ומוקמב
 רבתיו הרשע יב הדוהי בר הבד הוה אמוי לכ .ול ויה) היה אל--היל הוה אל .החוהו

 :םיבשוי ויהש םישנא הרשע (איבמ) ךילומ הדוהי בר היה (לבאה ימי תעבשמ) םוי לכ-היתכודב
 .חביתב-אספוקב . ןוראה הסכמ-ללוגה .ומולחב וינפל הארנ-הימלחב היל יזחתא . ומוקמב
 < .ורפא--ושבתתי .שאב ןפרצל ,םנחינל םיעשרה תומשנ תודרומ ןכ וטכו-הפיבכל ונתנו
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 29 .תבש :ילבב דומלת |

 דַמָא םולש ןיא, : רמוא אוה םיעשר לש ןפוג לע . י"םייחַה רורְצְּב הָרורָצ
 ףכ ךותַּב הָנעְלְְי ףיִבְיוא שָפְנ תֶאְו, :רמוא אוה ןתמשנ לעו ,י"םיִעָשְרָל 'ה
 .י"עלקה

 אסכ תחת תוזונג םיקידצ לש ןהיתומשנ :רמוא רזעילא יבר : אָיְנת
 םיעשר לשו :"םייחה רורצב הרורצ ינודא שפנ התיהו, :רמאנש ,דובכה
 ."עלקה ףכ ךותב הנעלקי  ךיביוא שפנ תאו, :רמאנש ,תוכלוהו תוממוז
 ולא :לאומש רמא יכה + יאמ םינונב לש : ןמחנ ברל [הברו (אבר) ל"א
 .החומ םהל ןיא וללהו החונמ םהל שי וללה ,םירסמנ הָמּודְל ולאו

 .ָךְתֶתיִמ יִנָפְל דָחֶא םוי בוש (אס

 ולאש .ךתתימ ינפל דחא םוי בוש :רמוא רזעילא יבר :םֶתָה ןנִּ
 בושי ןכש לכו : ל"א ? תומי םוי הזיא עדוי םדא יכו :רזעילא יבר תא וידימלת
 :ותמכחב רמא המלש ףאו . הבושתב וימי לכ אצמנו-רחמל תומי אמש ,םויה
 .ןנחוי ןבר רמא .+'רֶסַחָי לַא ףשאר לע ןָמשו םיִנָבְל ףיִדְגְב ויהי תַע לָבָּב

 םיִחקּפ .ןמז םהל עבק אלו הדועסל וידבע תא ןמיזש ,ךלמל לשמ :יאכז ןב |
 תיבל רפח םולכ :ורמא .ךלמה תיב חתפ לע ובשיו ןמצע תא ומשק םהבש
 ? חרוט אלב הדועס שי םולכ :ורמא .ןתכאלמל וכלה םהבש ןישפט ? ךלמה
 ןהשכ  ,ךלמה ינפל וסנכנ םהבש םיחקפ .וידבע תא ךלמה שקב םואתפ
 תארקל ךלמה חמש .ןיכלכולמ ןהשכ .וינפל וסנכנ ןהבש ןישפטהו ,םיטשוקמ

 ובשי ,הדועסל ןמצע תא ומשקש ,וללח :רמא .םישפט תארקל םעכו ןיחקפ =

 ונתח .ואריו ודמעי ,הדועסל ןמצע תא וטשק אלש ,וללה . ותשיו ולכאיו
 !ןיִשְמְשִמָּכ ןיארנו ןידמוע וללח ויהיש יאולהו :מ"ר םושמ רמוא היה מ"ר לש =

 וללהו םיתוש וללה ,םיבער וללהו ןילכוא וללה ,ןיבשוי ולאו ולא :אלא
 ידמע הָנַח ּובָעְרִּת םֶתַאְו ּולָבאי יִדְבַע הָנָה 'ה רַמָא ה, :רמאנש ,םיאמצ
 .*'בל בָאְּכִמ וקטצפ םּתַאְו ב5 בּוטמ וטרי ידבע הנה, ."ּואָמְצַּת םֶּתַאְו ּותשי

 .די--גי ,סס סיעשול .ת/ ,ט תלסק4 .טכ ,סכ .5 לפומש5 .ככ ,םמ סיעמיל .טכ ,סכ ,5 לסומשצ

 ער, ע-/ה-/%7%-/7-7%/ עא ,-/7/7/7%/ע\ע

 ףוסב דטוע דחא ךאלמ-עלקה ףכ ךותב הנעלקי .םירוטאה תיבב תורפאנ-תוכלוהו תוממוז
 לש .תמה תמשנ תא הזל הז םיעלקמ םהו הזמ םלועה ףוסב דמוע רחא ךאלמו הזמ םלועה
 .םיתמה תומשנ לע הנוממה ךאלמל--המודל ?םינוניבח תמשנ לש הלרוג המו--יאמ םינוניב

 אלה--ךלמה תיבל רפח םולכ .הרוהטו היקנ ךתמשנ אהתש--םינבל ךידנב (אס
 אלב .םיטשוקמ הדועסל ןנוכתהל ונילע ןכלו ,םואתפ וילא אובל ונליהבי אמשו םש ןכומ לכה
 -ןישמשמכ ןיארנ . ןמז ונל שי ןכלו הדועסה יכרצ תא ןיכהל חורטל דוע ךירצ ירהש-חרוט

 .ךויזב הזב ןיאו התשמב םה ףא םיפתתשמו םיאורקה ינפל םיתרשמ םה ולאכ
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 .ןיִבּוריִע
 .ןושאר קרפ

 .ריִאָמ יִּבִב לָש .ותּונָמּוא (א

 יבר לצא יתאבשכ :ריאמ 'ר םושמ לאומש רמא  הדוהי בר רמא
 ,ינב :ל"א .ינא רֶלְבְל נול יתרמא + ךתכאלמ המ ,ינב : יל רמא ,לאעמשי
 תוא רפחמ התא אמש :איה םימש תכאלמ ךתכאלמש ,ךתכאלמב ריהז יוה
 .ולוכ םלועה לכ תא בירחמ התא אצמנ ,תחא תוא רָּתַיִמ וא תחא

 : רִאְמ יִּבַב לש .ותּופירח (ב

 ,םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג : אענח יברב אחא בר רמא
 ינפמ ?ותומכ הכלה ועבק אל המ ינפמו ,ותומכ ריאמ 'ר לש ורודב ןיאש
 ול הארמו "רוחט, :אמט לע רמוא היהש ,ותעד ףופ לע וירבח ודמע אלש
 - אלא ,ומש ריאמ יבר אל :אָנִּת .םינפ ול הארמו "אמט, :רוהט לעו , םינפ
 - םימכח יניע ריאמ היהש ?ריאמ 'ר ומש ארקנ המלו ,ומש אָשאָימ יבר
 יבר :הל יִרְמָאְו ומש הימחנ יבר אלא ,ומש יארוהנ יבר אלו .. הכלהב
 םימכח יניע ריִהְנַמָש ? יארוהנ 'ר ומש ארקנ המלו ,ומש ךרע ןב רזעלא
 ,הירוחאמ מ"רל היָתִיִזחד ,יאָרְבַחְמ אָנְרּדַחְמִד יאה :יבר] בר רמא .הכלהב
 תֶא תואור יי ויק :ביתכד ,יִפמ אָנְדּרַחְמ יאַוָה ,היִמְקִמ ּהיִתִיִָח ילמלאו
 - ריאמ יברל ול היה .דחא דימלת : ןנחוי 'ר רמא והבא יבר רמא .י"ָךיִרּומ
 האמוט ימעמ ח"מ האמוט לש רבדו רבד .לכ לע רמוא היהש ,ומש םוכְמְס
 .הרהט ימעט הנומשו םיעברא הרהט לש רבדו רבד לכ לעו

 .לָלַה תיִבּו יאמַש תיִּב ןיִּבָש תקלחמה (ג

 . ! םירמוא וללה ,ה"בו ש'ב וקלחנ םינש 'ג : לאומש רמא אבא ר"א
 :םהל הרמאו לוק תב התצי .וניתומכ הכלה :םירמוא וללהו ,וניתומכ הכלה
 ולאו ולאד. רחאמ יכו .ה"ב ירבדכ הכלהו ןה םייח םיהלא ירבד ולאו ולא

 כ ןל סיעמי1

  "תמא םיהלא .'הו, קוספב רסחת םא ןונכ--'וכו רסחמ התא אמש .רפופ-רלבל א
 בותכת י'ה רבדיו, םוקמב םא וא ("תמ םיהלא 'הו,) "תמא, הלמכש ף"לאה תא (.י ,י הימרי)
 .הלעמ יפלכ ףודגו ףורח והז יכ ,םלועה תא בירחמ תאצטנ ,הזב אצויכו "ורבדיו

 . תרחא וא וז הכלה לע ותעד רקיע תא ןיבהל ולכי אל-ותעד ףוס לע ודמע אל (ב
 .ענונב םג ךכו--ומש יארוהנ יבר אלו .תוחכוהו תויאר ול איבמ--םינפ ול הארמו

 אנררחמד יאה ,ריאמ--ריהנמ .'וכו יארוהנ ומש היה אל ,יארוהנ 'ר דומלתב ארקנה םכחהל
 - תא יתיארש ינפמ אוה--ףכו היתיזחד .ירבהמ רתווי ףירחו דדוחמ ונאש הז-- יארבחמ

 ותוא יתיאר ולו--וכו ילמלאו , (וירחאלש הרושב יתבשי וינפל יתדמלשכ) וירוחאמ ריאמ 'ר
 .רת דוע רדוהמ יתייה וינפלמ
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 ןיחונש ינפמ ?]ןתומכ הכלה עובקל ,ה"ב וכז המ ינפמ ,םייח םיהלא ירבד-
 תיב ירבד ןימידקמש אלא ,דוע אלו :ש"ב ירבדו םהירבד ןינושו ןה ןיבולעו
 , והיבגמ .ה"בקה-ומצע (תא) ליפשמה לכש : ךדמלל - ,םהירבדל יאמש
 תחרוב הלודג--הלודגה רחא ריזחמה לכו ,וליפשמ ה"בקה-ומצע היבגמה לכו

 --חעשה תא קחודה לכו ,וירחא תרזחמ הלודג-הלודגה ןמ חרובה לכו ,ונממ =
 .ול תדמוע העש--העשה ינפמ החדנה לכו ,ותקחוד העש

 : םירמוא וללה .ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ הצחמו םינש יתש : ר"ת
 , םדאל ול חונ :םירמוא וללהו : ארבנשמ רתוי ארבנ אלש ,םדאל ול חונ
 רתוי ארבנ אלש ,םדאל ול חונ :ורמגו ונמנ .ארבנ אלשמ רתוי ארבנש
 .ויִשַעַמְּב שָמָשמְי :הל יִרְמָאְו ,ויָשַעַמְּב שָּפָשַפִי-ארבנש וישכעו ,ארבנשמ

 י."נש קרפ

 .םֶרָאָה דָּיַמ םיִאְּבַח תונוזֶּמַה םיִרּורְמ .ויְְפְּב םֶדֶא לש .ּוחְבָש תֶצקִמ םירמוא (ד

 ,וינפב םדא לש חָבָש תצקמ םירמוא :רזעלא ןב הימרי יבר רמאו
 קידצ יִתיִאְר ךֶתא יִּכ, : ביתכד-"וינפב וחבש תצקמ,, .וינפב אלש -ולוכז
 הָיָה םיִמָּת קידצ שיא, :ביתכד-"וינפב אלש ולוכו, ,ו"הָזה רוחב יִנָפְל
 .ץי'ֶהיִפָּב ףָרַפ תַיז הֶלע הָגָהְא :ביתכד יאמ :רזעלא ןב הימרי ראו .יויָמְרדְּב
 ןירוסמ ויהיו-תיזכ ןירורמ יתונומ ויהי ! ע"שבר : ה"בקה ינפל הנוי הרמא
 . םדו רשב דיב ןירופמ ויהיו--שבדכ ןיקותמ ויהי לאו ,ךדיב

 . בֶרָחְנ וניִאָש תיב (ה

 ,הלילב הרות ירבד וב ןיעמשנש ,תיב לכ :רזעלא ןב הימרי יבר רמאו
 .י"הְליְלַּב תורמז ןָתּונ יִשע הולֶא היא רַמָא אלו, :רמאנש ,ברחנ וניא בוש
 שמתשיש םלועל ויה שדקמה תיב ברחש םוימ : רועלא ןב הימרי יבר רמאו
 . "'הָי לָלַהִּת הָמָשְנַה לפ. : רמאנש ,תויתוא יתשב

 1 לק סינסקס .י ,ס) כו 7 סשל .ט ,ו סם5 .8 1 תיקסל

 ףאושה-הלודנה רחא ריזחמה | .םינלבס--םיבולעו | . תומיענב םיגהנתמ-ןיחונ (ג

 שמשמי .םה םיער וא םיבוט םא וישעמ תא רקבי-וישעמב שפשפי .הגישהל ץמאתמו הלודנל
 .אל וא ותושעל םא בטיה והנחבי זא ,רבד השוע אוה םא-וישעמב

 .ול םיפינחמ ולאכ הארנ אהי אלש ידכ ,שעמ קר םדאה תא םיללהמ וינפב-ןינפב (ד

 . תיזכ הפרט יהיש השקב היפ רבדב--היפב ףרט

 ןברח לע ןנואתהל ךרטצי אל הלילב (הרותב קסועה) תורימז ןתונה--'ונו רמא אלו (ה
 תא ךרבלמ םינהכה וקספ זאש-שדקמה תיב ברחש םוימ ?ישוע הולא היא :רמאלו ותינ
 םיהלא תא .ללהי םדא לכ-'ונו המשנה לכ "ה ונייה-תויתוא יתשב ., שרופמה םשב םעה

 .וב שמתשהל ןתינ דבלב םינהכל קרש תויתוא עברא ןב םשה םוקמב "הי, םשנ
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 . לֶאְרְשִַי יעשופ וו

 תדמ ה"בקה תדמכ אלש הארו אב :רזעלא ןב הימרי יבר רמאו
 ול .ןיליטמ ,תופלמל הגירה בייחתנ םדא :םדו רשב תדמ .םדו רשב
 :'אוה ךורב שודקה תדמו .ךלמה תא ללקי אלש ידכ ,ויפ ךותל הכח
 ,דוע אלו : י"הֶלַחִת חימר ףָל, : רמאנש ,קתוש--םוקמל הגירה בייחתנ םדא
 בירקה .וליאכ ,וילע המודש אלא ,דוע אלו ;יהלחת, רמאנש ,חָּבַשְמְש ולא
 יאמ :יול ןב עשוהי .יבר רמאד וניהו .ירֶדְנ םלֶשִי ףָלּו, : רמאנש ,ןברק
 ,םדא ינב ולא--"ירבוע. ? י'וגו 'ּוהּותיִשְי ןיעמ אָבָּבַה קֶמַעְּב ירְבוע, : בםיתכד
 --"אכבה. : םנהיג םהל םיקימעמש -'קמע. :  םוקמ לש ונוצר .לע םירבועש
 -'הרומ הטעי תוכרב םג, :ןיתָש לש ןיעמכ תועמר ןידירומו םיכובש
 ,תיכז הפי ,תנד הפי ! עישבר : וינפל םירמואו ןידה תא םהילע םיקידצמש
 רמאהו ?יִנֶא .םיקידצל ןדע ןגו םיעשרל םנחיג ,תנקת הפי ,תבייח הפי
 ,הבושתב ןירזוח .םניא םנחיג לש החתפ לע וליפא םיעשר : שיקל שיר
 ,רמאנ אל "יב ועשפש.--+'יִּב םיִעָשּפַח םיִשָנַאַה יִרָנפְּב ּואְרָו ּואָצְי : רמאנש
 ,לארשי יעשופב ןאכ : אישק אל ?םלועל ןיכלוהו ןיעשופש--'םיעשופה. אלא
 שיקל שירד אָישק ןכ םאד ,אָרְּבִתְסִמ יִמִנ יִבָה .םיבכוכ ידבוע יעשופב ןאכ
 .ןהב תטלוש םגהיג לש רוא ןיא לארשי יעשופ : ל"ר רמאד ,שיקל שירדא
 רניד יבועכ אלא וילע ןיאש ,בהוה חבזמ המו : בהזה חבוממ רמוחו לק
 תוצמ םיאלמ םהש ,לארשייעשופ ,וב תטלוש רוא ןיאו םינש המכ דמוע ,בהז
 ירקת לא :שיקל ןב ןועמש יבר רמאו ,*'ְךְתְפַר ןומְרָה חַלֶפְּכ. :רמאנש ,ןומרכ
 ! כ"וכאע -- ,ןומרכ תוצמ םיאלמ ךבש ןינקיר וליפאש ,'ךתקיר, אלא ,"ךתקב,

 . םיִרְפוס יִרְבְדְו הֶרּות יִרָבִּד וז

 ַעיִמְש ימ :הימק אָּתְדִנַא רָרְסְמ הָוְהד ,ןנָּבִרִמ אוהַהָל אדטח בר ל"א
 .תולק תוצמ ולא :ל'א ?איה יאמ +דְל יִתְּפַצ ידוד םיִנָשְי םנ םיִשְָדַח. :ךל
 ירבד וללה : אלא ?הנתנ םימעפ םיִמַעפ הרות יכו :ל'א .  תורומח תוצמו
 יִנָּב הָמָהְמ רָתְי. :ביתכד יאמ :אבר שרד--,םירפוס ירבד וללהו הרות
 ירבדמ רתוי םירפוס ירבדב--"רהזה ינב, ?ז"ץק ןיא הָּבְרַה םיִרָפְס תושע רה
 רבועה לכ--םירפוס ירבדו ,הֶָשַעַת אלו הָשַע ןהב שי הרות ירבדש ,הרות

 .י ,בי תנסקל די 1 סס5 .ג ד סיריטס רויטל .לכ ,וכ סיעקי4 .[ | ,דפ סכ3 סב .3 | ,סכ סינסת1

 . -רדנ םלשי ךלו .רבדל לכוי אלש ידכ ,ויפ ךותל םינתונ ויהש ץע לש הכה-הכח ו
 התיהש הלעתה-|ןיתיש לש ןיעמכ .רדנ םלש ולאכ המוד וירופיב םמוד אוהש תאזה הימודה

 3 אוה ךכ םנמואה-יניא .חבזמה לע םיכסנמ ויהש ןייה דרי הכותל רשא ,חבזמה ןינב ךותב

 םנ ךכ-ארבתסמ ימנ יכה .םישנענ םהש העשב וליפא-םלועל םיכלוהו םיעשופש
 < .שא--רוא .םיבכוכ ידבוע יעשופ לע רמאנ 'וגו "וארו ואציו,, בותכהש תעדה לע לבקתמ

 עימש ימ .הדנגא ירבד וינפל (הצרה) רדסש םימכהה דחאל--'וכו ןנברמ אוההל (ז

 --חנתנ םימעפ םימעפ ?הזה בותכה שוריפ המ-איה יאמ .(תעמש) ךל עמשנ םולכ--ךל
 . רודגל רוד לכב ושדחתנש יפל ,םה םישדח-םירפוס ירבד .הנשי וזו השדח וז הוצמ אהתש
 = םירפוס ירבדב לבא ,סהילע התימ םיבייח םניאש הלאכ םהב שי-השעת אלו השע .רדנ
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 ,שָממ ןהב שי םא :רמאת אמש .םימש ידיב התימ בייח ,םירפוס ירבד לע
 הָברַה גהלו, .'ץק ןיא הברה םירפס תושע, :ארק רמא ?וכתכנ אל חמ ינפמ
 ברד] אברד חימשמ אדא רב אחא ברד הירב אפפ בר רמא--י'רָשַּב תַעיִנ
 הברה גהלו. :ביתכד ,ןודינ-םימכח ירבד לע געולה לכ :אלוע רב .[אחא
 גחולה לכ :אלא ! ביתכ "גַהל, +"געל. ביתכ ימ : אבר היל רמא ."רשב תעיגו
 .רשב םעט ןהב םעוט ,ןהב [הגוהה]

 . םיִרּוסאָה תיִבְּב אָביִקַע יִּבַב (ח

 ןיבר] היהו םירוסאה תיבב שובח היהש אביקע יברב השעמ :רית

 תחא םעפ :הדמב םימ ול ןיפינכמ ויה םויו םוי לכב .ותרשמ יִכְרְגה עשוהי
 רותחל אמש ?ןיבורמ ךימימ םויה המ ינפמ :ל"א ,ןירוספאה תיב רמוש ואצִמ
 יבר לצא עיגהש ןויכ .ןייצח חינהו ןייצח ךפש ?ךירצ התא ןירופאה תיב
 ול חַפ ?ךייחב ןייולת ייחו ינא ןקזש עדוי התא יא ,עשוהי :ול רמא ,אביקע
 לוטיל ,ןיעיגמ ןיא תותשל : רמא .ידי לוטיל םימ יל ןת :ל"א .עְרּואְמַה לכ
 תומאש בטומ ?התימ ןהילע ןיבייחש ,השעא המו :ול רמא ?ןיעיגמ םידי
 ואיבהש דע םולכ םעמ אל :ורמא .ירבח תעד לע רובעא לאו ימצע תתומ
 ותודליב ,ךכ--ותנקזב חמו :ורמא ,רבדב םימכח ועמששבכו .וירי לטנו םימ ול
 !המכו המכ תחא לע ותיבב ,ךכ-םירופאה תיבב המו !המכו המכ תחא לע

 מ 0

 תפנכ הרמא ?י'וגו "הָרָשַה אָצַג ידוד הָכל. :ביתכד יאמ :אבר שרד
 לוג םהב שיש ,םיִכָרָכ יבשויכ ינידת לא !עישבר :ה"בקה ינפל לארשי
 ידימלת ךאראו אב :"הדשה אצנ. אלא ,רקש תעובשו [אוש תעובשו] תוירעו
 'םירפכב.  ירקת לא ,'םיִרָפּכַּב הָניִלְג. !קחודה ךותמ הרותב ןיקפועש ,םימכח

 .אּוה ָךּורְּב שודקח יִנְפְל לֶאְרָשַי תֶסָנְכ יִרָבְּד (ט

 ; ךב ורפכו -ךתבוט םהל תעפשהש ,באומו ןומע ךארא :"םיִרְפּוּכּב. אלא |
 :'ןַּפַַּמ הָחְרֶפ םֶּא הֶצְרִנ. :תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ולא :"םיִמְרְכל הָמיִּכַשג
 ולא : "םינומרֶה ּוצְנָה, :הנשמ ילעב ולא :"רדמכה חַמְפ, :ארקמ ילעב ולא

 .גי ספ סמ .כ' [,  סיריסכ ריק5 .כ' כי תנס1

 ןיאש-ץק ןיא הברה םירפס ."שחנ ונכשי רדג ץרופו, : ביתכדכ םלכ לע התימ םיבויח

 לכ--רשב תעיגי הברה גהלו .הלאה םירבדה לכ לע תושעל רשפאש םירפסה לכל ץק
 לע רזוח םדאש העש לכ-'וכו ןהב הגוהה לכ .(םירופיב) ורשב תעיניב ןודינ םהילע גיעלמה
 .םעט םהב אצומ אוה הרותה ירבד

 תס .יל איבמ התאש חמ אלא יל ןואו-ךייחב ןייולת ייחו . ןיפירג ןהיט-יסרגה (ח
 --ותודליב .ץחר-לטנ . םיקיפסמ םניא-]יעינמ ןיא . השעמה לכ תא ול רפפ-ערואמה לכ ול
 .יונעו חרוט לובפל חכ וב היהש

 תא םידבועש--קחדה ךותמ .רחסמב םיקסועו םיקווש םוקמ ,תולודג םירע-םיכרכ (ט
 םש םיבשוי ויה םידימלתהש--'וכו תויסנכ יתב ולא .קחד ךותט הרותב םיקסועו המדאה
 .םימרכבש םינפנה תורוש ומכ תורוש תורוש

> " 
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 חַבָש--יתלודגו ידובכ ךאראש :"ךְל ידוד תֶא ןִּתֶא םש. :אָרְִג ילעב
 .יתונבו ינב.

 .הֶרוּתַה שרדמ |

 וריִש יהי לָשָמ םיִּפָלִא תָשלָש רָּבַדִי. ביתכד יאמ :אנונמה בר רמא
 תשלש הרות לש רבדו רבד לכ לע המלש רמאש ,דמלמ "לאו הָשִמַח
 .םימעט השמחו ףלא רמוא היה םירפוס לש רברו רבד לכ לעו :לשמ םיפלא
 תַעָּד דמל דוע םֶכָח תֶלָהְק הָיַהְש רֶחְויַ : ביתכד יאמ :[אבר] אבא יבר שרד

 רקחו אש .היל ימדה יאמּב ּהָרְכְסִָו אמעמ יִנמיסְּב היִרְמְנאּי'םעְה תֶא
 התיה הלחתב :[רזעלא] רזעילא יבר רמא אלוע רמא--י'הָּבְרַה םילשמ ןקת
 .םיזא הל השעו המלש אבש דע ,םיזא הל ןיאש הפוקל המוד הרותה
 שרוד חיהש ,רמלמ :אבקוע רמ רמא ארסח בר רמא--,יםיִלָּתְלַּפ ויָתוצוק
 אצומ תא ימב--,?'בֶרְועַּכ תורחש,, :תוכלה לש םילית ילית ץוקו ץוק לכ לע
 ימב :רמא הבר .שרדמה תיבב םהילע בירעמו םיכשמש ימב ?הרות ירדס
 וינב לע ירזכא ומצע םישמש ימב :רמא אבר .ברועכ םהילע וינפ ריחשמש
 היל הרמא .בר יִבְל לָזֶא אק הָנֶה אנתמ רב אדא ברד אָה יב .ברועכ
 .אָמְנַאְב ימְרּוק אָּכִא :הל רמא ?והֶל דָּבְעֶא יאמ ,יקְונ :ּוהָתיִבּד

 . יעיבר קרפ

 .!תטד לע םֶדֶמִה תֶא םיִריבְטִּמַה םיִרְבָּד (אי

 ולאו ,ונוק תעד לעו ותעד לע םדאה תא ןיריבעמ םירבד השלש :ר'ת
 יעבְמל ?היִנְמ אקפָנ יאמְל .תוינע יקודקדו הער חורו םיבכוכ ידבוע :ןה

 ילוחו תוינע יקודקד :ןה ולאו ,םנהיג ינפ ןיאור ןיא השלש .יִמחְר והָיְלָע
 .הער השא ול שיש ימ ףא :םירמוא שיו ,תּושרהו םִיעמ

 .סספ .6' ,ס סיריעס .רוכ4 .סע8 ,ע ,כי תלסק5 .כ' ₪ ,6 סיל1

 ימדד יאמב הרבסאו אמעט ינמיסב הירמגאד .לשמ ידי לע רבפהו םעט--לשמ
 ארקמה לש םינטפה תא .עבק אוה) םימעטה לש םינמיסהו תורופמה תא (םעה תא) ודמל אוה-היל
 --םינזא הל ןיאש .לפ-הפוק .ול המודה רבד ךותמ רבד ראבו (הפ לעבש הרותה לשו
 .םדא לכל הנבומ הרותה התשענ וילשמ ירי לע--םינזא הל השעו .הב זוחאל השק ןכלו
 ."ברע,, ןושלט--ברוע הלמהו "תירחש,, ןושלמ תשרדנ תורוחש הלמה-בירעמו םיכשמש ימב
 < -והתיבד .שרדטה תיבל הרות דוטלל ךלהש ,הבהא רב אדא ברב השעמה ותואכ-'וכו אה יכ
 -אמגאב ימרוק אכיא .(1פפנרפי ימ) ?םידליל השעא המ-והל דיבעא המ יקוני .ותשא
 : .(םסנרפל תא הלוכי םהבו) םימגאב םיחמצ (הברה) שי)

 :הרשיה ךרדה לעט םדאה תא תועתהל םה םילולע--'וכו םדאה תא םיריבעמ אי
 אקפנ יאמל .תוינעה ירוסי--תוינע יקודקד .(הרוחש הרמ) תובצע-הער חור . וארוב--ונוק

 םדאהש-ימחר והיילע יעבמל .(?הזה רטאמה ןמ ונל אצוי דומל הזיא: ?הזמ אצוי המ-הינימ

 .תובוח ול שיש ימ-תושרהו :.ךרדה ןמ והוטי אלש ,םימחר םהילע שקבל ךירצ

 9 ל | ו .
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 .ישימח קרפ
 . םיִנּורָחַאָהְו םיִנְושאְרָה (בי

 "ונייה ,יֶּבַרְב אָיְעְשוא יבר לצא הרות םידמל ונייהשכ : ןנחוי יבר רמאו
 ןב רזעלא יבר לצא הרות דמול יתייחשכ :יבר רמא .המאב 'ד 'ד םיבשוי
 :ןהודב יברב איעשוא יבר : ןנחוי יבר רמאו . המאב 'ו 'ו םיבשוי ונייה ,עומש
 ,ותעד ףוס לע וירבח ודמע אל--ורודב ריאמ יבר המ ,ורודב ריאמ יברכ
 + ןנחוי יבר .רמאו .ותעד ףוס לע וירבח ודמע אל--יברב איעשוא יבר ףא
 הנאו ,לכיה לש וחתפכ םינורחא לשו םלוא לש וחתפכ םינושאר לש ןַּבְל
 'רועלא 'ר ? םינורחא .אביקע יבר ? םינושאר ןאמ .תיִקְרַס טחמ בקנ אלמכ
 .איעשוא 'ר-םינורחא ,עומש ןב איר - םינושאר :יִרמָאְד אָּבִא .עומש ןב
 + אָנומ] רב אבר .רמא ,אריז יבר רמא .תיקדס טחמ בקנ אלמכ ונאו ,יברב
 ..םישנא ינב םינושאר םאו : םישנא ינב ונא ,םיכאלמ ינב םינושאר םא
 .,ריאי ןב סחניפ יבר לשו אסוד ןב אנינח יבר לש ורומחכ אלו :םירומחכ ונא
 .םירומח ראשכ אלא

 . לילנה יִנָבּו חָדּוהְ יִנָּב ןושֶל גי
 :המייקתנ -םנשל לע ודיפקהש ,הדוהי ינב : בר רמא הדוהי בר רמא

 :ןדיב ןתרות חמייקתנ אל-םנושל לע ודיפקה אלש , לילג ינב +ןדיב ןתרות
 ,םנושל לע ודיפקתש ךותמ ,הדוהי ינב :אלא ?אָתְלִמ אָיְלַת הָדפקהְב יד
 אָלְּד ,לילג ינב :ןדיב ןדומלת םייקתנ ,יִנָמיִס וָל יַחְנְסַמו אָנַשְל יקיד ווהצ
 ג אָמיִא תיִעָביַא .ןדיב ןדומלת םייקתנ אל ,יִנָמיִס ּוהָל יִחְנְתַמ אָלְו אָנַשל יקיד
 יִרָמג אָלִּד לילג ינב :םדיב םתרות המייקתנ ,הָּבַב דחמ יִרָמָג הדוהי ינב
 ,אָתְכָמַמ ולְגד הדוהי ינב :רמא אניבר .םדיב םתרות המייקתנ אל ,הָּבִר דָחַמ
 .ןדיב ןדומלת םייקתנ אל ,אָּתְכָפִמ ולְנ אֶל לילג ינב :ןדיב ןדומלת םייקתנ
 'שי תילט : והָל רַמָאַד הדוהי רב אוההד ?איה יאמ 'אְנָשְָל יקיד הדוחי ינבו

 . ותרות תא בישקהלו וילא ברקתהל ידכ ,םיפופצ םיבשוי ונייהש-המאב יד יד (בי

 :םינשארה לש םתעד םנ התיה ךכ :רמולכ) תומא םירשע בחר היהש-םלוא לש וחתפכ
 " יקדפ תא וב םיחאמש -תיקדס טחמ .תומא רשע קר בחר היהש-לכיה לש .(דאמ הבחר
 :םיניוצמ ויה םהירומחש-'וכו ורומחכ אלו 3 פה ימ-ןאמ .(רתויב כד אוחש) םידגבה (וערק)
 . םתוחקפב

 םנמואה-אתלימ אילת הדפקהב ידמ .החצ ןושלב רבדל-םנושל לע ודיפקהש י
 םיקיידמ ויהש-אנשיל יקייד ? (םייקתת הרותהש) רבדה יולת (ןושלה תרהט לע) חדפקהב

 םינמיפ (םהיתובר יפמ ועמשש הרותה ירבדב) םהב םיחינמ ויהו-ינמיס והל יחנתמו .ןושלב

 .חמייקתנ המ ינפמ ,רחא םעט) רמא ,התא הצור םא-אמיא תיעביא .(םחכשל אלש ידכ)

 :םידמול ויה אל-הבר דחמ ירמנ אל .דחא הרוממ םידמול ויה-הבר דחמ ירמנ .(םדיב הרותה

 :ולגד .(םדיב םתרות המייקתנ אלו ולבלבתנ ןכלו  ,םינוש םירומ יפמ אלא) דחא הרומ יפמ

 3 אוח המ-איה יאמ . הירוב לע ודטלש אתכסמה תא ןיבהלו תולגל םיצמאתט ויהש--אתכסמ
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 ..המדא ילע ןיִדְרְתַּכ :!הָל רמא ? ךתילט ןוְג יאמ :היל ּורמא .רוכמל יל
 "רמא. :והָל רמאד אָליִלְּג רב אּוהַהְּד ?איה יאמ'אָנַשל יקיד אלד ,לילג ינב,
 רַמָח וא בכרמל רַמָח :הטוש הָאְליִלְג :ּהיִל ּורמָא ?ןאַטְל "רמא. ,ןאמְל
 ; הָאְסַכְתַאל רַמָא וא שָבְלַמַל רַמַע ,יִתְשְמְל

 . חָיִננִח ןֶּב ַעָשוהְי יִּבְר תֶא ּוחְצְנ קוניתו תקוניִת ,הָשֶא (דו

 קונית ,השא אלא ,םדא יִנַחְצִנ אל ימימ :איננח ןב עשוהי יבר רמא
 התשעו תחא אָינפְכַא לצא יִּתְחַרְצְתִנ תחא םעפ איה יאמ "השא. . תקוניתו
 יתרייש אלו יתדעס הינש :םולכ יִּתְרָיַש אלו יתדעס הנושאר םעפ .ןילופ יל
 תרמא . ּוטָמיַה ידי יתכשמ ,יתמעטש ןיָּב .חלמב ּותחידקה לש םולכ
 דועבמ יתדעס רבכ :הל יתרמא ? ונמיה ךידי תכשמ המ ינפמ ,יבר :יל
 אל אמש ,יבר : יל הרמא ?תפה ןמ ךדי ךושמל ךל היה :יל הרמא .םוי
 ,םַפְלְֶּב האפ ןיריישמ ןיא :םימכח ורמא ךכ אלו ? הנשארב הֶאְּפ תחנה
 ,הרעקב חאפ ןיריישמ לבא

 תרבוע ךרר .התיהו ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ ?איה יאמ "תקונית.
 ? אוה הדש ואל ,יבר :תחא תקָוניִת יל הרמא .הב ךלהמ יתייהו .הדשב
 כ םיִמָמְל :יל הרמא + ךלהמ ינא השובכ ךרדב אל : הל יתרמא
 - . ָתּושְבְב

 , דחא קונית יתיארו ךרדב ףךלהמ יתייה תחא םעפ ?איה יאמ "קונית.
 ? ריעל ךלנ ךרד הז יאב ,ינב :ול יתרמא .םיכרד תַשְרָּפ לע בשוי היהש
 ןָעְּב .הכוראו הרצקב יתכלה .הכוראו הרצק וזו הרצקו הכורא וז :ייל רמא
 :ול יתרמא ,ירוהאל יתרזח .םיסדרפו תונג הל תופיקמ ויה ,ריעל 0

 :ךל יתרמא ךכ אלו ,יבר :יל רמא +הרצק וז :יל תרמא ךכ אל |
 .טכלוכש ,לארשי םכירשא : ול יתרמאו ושאר לע ויתקשנ ? הכוראו 0
 !םכנטק דעו םכלודגמ ,םתא םימכח

/ 

 ןימ-ןידרת | ? ךתילט לש העבצ המ-'וכו ןוג יאמ 0 תאז םיאור ונא ערואמ הזיא ךותמ)
 .ךמא .(םירחוסל) םהל רמאש-והל רמאד  .לילגה ןב-אלילג רב | .(טָאניפש) קורי בשע
 רשפא יא ןכל הפי הנושארח תואה תא אשבל לוכי אלש ותמו) "רמא,, רוכמל שי ימל-ןאמל
 -שבלמל רמע .תותשל-יתשמל .ןיי-רַמַח .רומח-רָמַח . (ןוכמ אוח המל ןיבהל היה
 .טוחשל הש-חאסכתאל רמיא .שובלל רמצ

 . --חלמב ותחידקה .יתראשה-יתרייש ,תיב תלעב-אָינסכא .םירבדב--ינחצנ (די

 = ןמ-תפה ןמ .ולכאלמ יתענמנ-ונמיה ידי יתכשמ .ידמ רתוי.חלמ וב חנתנ :רמולכ , ותפרש
 תרשמהשכ-'וכו ספלאב חאפ ןיריישמ ןיא | .(9401ק018 עננאפפ) לושב ילכ-ספלא . םחלה

 םולכ וב ריאשמ היה אל ,הרעקה ךות לא ספלאה ןמ לישבתה תא הרעמ םידעוסה תא שמשמה
 --השובכ .ולכאמל תרשמל והריזחמו ותרעקב לישבת טעמ ריאשמ היה דחא לכ אלא ,וכרצל
 תונוש םיכרדש םוקמ--םיכרד תשרפ לע . םידדוש-םיטסל .הב םיכלוה לכהש ,הלולס

 , םינוש םירבעל םשמ תושרפתמ



 7 .ןיבוריע :ילבב .דומלת

 . ריִאָמ יִבַר תֶשא הרר לש ּהָתְמְכָח (וט

 :הל רמא .הָיִרְורְבְל ּהָחְּכְשַא ,אָחְרואְּב לא .אק הוה ילילגה יסוי יבר
 ורמא ךכ אל ! המוש יִליִלְ : היל הרמא ? דול .ריעל ךלנ ךרד זז יאב
 ' דולל וזיאב. : רמול ךל היה ?השאה םע החיש הברת לא : םימכח

 היִב אָשְסֶּב .אָשיחְלּב םיִרְג חוה אָדיִמְלַה אּוהַהְל ּהיִתְחַכְשִא הָיְרּורְּב
 ח"מרב הכורע םא--י'הְַרֶמְשו לכב הָכּורַע, : ביתכ יִבָה ואל : היל הרמאו
 רזעילא יברל ול היה דחא דימלת :אנַת .בלב הרומש- םדא לש םירביא
 , ודומלת חכש ,םינש 'ג רחאל .שחלב הנוש היהש ,בקע ןב

 .לֶאּומָש לש ויִמנְתִפִמ (זט

 ךמופ חתפ ,ירק ךֶמּופ חתפ ,אָנַנש :הדוהי ברל לאומש חיל רמָא
 םֶתיאְצְַל םֶה םייח יִּב + רמאנש ,ךדיב םייקתתו ןייח ףירותד יִכיַה יכ ,יִנת
 .הפב יםֶחיִאיִצומְל אלא ,"םהיאצומל, ירקת לא-+אָּפְרַמ ורָשָּב לבל

 אָמְלָט יִּתָשִא ףוטח ,לוכצ ףוטח ,אְנְנש :הדוהי ברל לאומש היל רמא
 שי םא ,ינב :אננמה ברל בר היל רמא .יִמָד .אָלּולה ובל היִנִמ ןָיִלְאְד |

 חינא : רמאת םאו .המהמתה תומל ןיאו גונעת לואשב ןיא יכ ,ךל בטיח ,ךל
 :הדשה יבשעל םימוד םדא ינב ?ךל דיגי ימ לואשב קוח--יתונבלו- ינבל
 .ןילבונ .וללחו ןיצצונ וללה

 . הָלַחַמ לָבל אָּפְִמ הרותה זי

 ,הרותב - קוטעי ,הָיָוְל ול ןיאו ךרדב .ךלהמה :יול ןב עשוהי יבר רמא
 ;י'ָףָשארְל םה. :רמאנש ,הרותב קוסעי ,ושארב שח :זַח תיל יִּכ, :רמאנש

 ,םִיַעַמ .ינבב שח ּגְיִתרְגְרְנְל םיִקְנע :רמאנש ,הרותב קוסעי ,ונורגב שח =

0 
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 ,הרותב קוסעי ,ויתומצעב שח :גיֶךֶרָשְל יִהָּת תּואָפְר. : רמאנש ,הרותב קוסעי
 לָכְלּ :רמאנש ,הרותב קוסעי ,ופוג לכב שח ויְיִמומְצַעְל יוקָשְו. : רמאנש
 .ל"אָפְרַמ ורָשְּב

 תרמ ה'בקה תדמכ אלש ,הארו אב .: אלה בירד הירכ הדוח :םה רמא

 .ככ ,דסס9 .סמ7 .ם ,ג סכ5 .סעל .סש4 .מ (5 ילממל .בכ ןד ילסמב .ס ,גכ .5 סומב4

 .הירורבב (ענפ) אצמ--הירורבל החכשא ..ךררב ךלה--אחרואב ליזא אק הוה ומ
 דומלב קסוע היהש , דחא דימלת האצמ-אשיחלב םירג הוהד אדימלת אוחהל היתחכשא =

 . דמול--חנוש ?בותכ ךכ אל-ביתכ יכה ואל .וב הטעב-היב אשטב . שחלב
 התפ ,הרותב ארקו ךיפ תא חתפ--'וכו ךמופ חתפ .לכשה-דח ,ףירח-אנניש (זט

 .םימי ךיראתש ידכ-]ייח ךירותד יכיה יכ .(םר לוקב דומל : רמולכ) הנשמה תא הנשו ךיפ
 .התש-יתשא . שחלב םידמולש אלו םהיפב הרותה ירבד תא םיעימשמל-הפב םהיאיצומל
 ומכ) הנותח תיבל המוד ונממ (םירטפנ) םיכלוה ונאש םלועהש יפל--'וכו ןנילזאד אמלער

 תומה-המהמתה תומל ןיאו .(הזה םלועה ייח םנ ופלחי ךכ ,הרהמב רבוע הנותחה התשמש
 ) ןהודבאי אמש ,םדיב ראשי םא רבקב ךל דוני ימ-ךל דיני ימ לואשב קוח . אובל רחאי אל

 .ול באוכ ושארש ימ-ושארב שח זו =
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 ,הול השקו הזל הפי םפ וריבחל ןתונ םדא :םדו רשב תדמ .םדו רשב
 .."אפרמ ורשב לכלו, :רמאנש ,ןפוג לכל םייח םפ--לארשיל הרות ןתונ ה"בקהו

 ?ודומלמ םיקתמ ימ דב (חו

 םדא םישמ םא ?י"םשבה תגורעפ וייחל. :.םיתכד .יאמ ;רזעילא ר"א

 ודומלת .ונממ ןימשבתמ לכהש ,הזה םשבכו ,הב ןישד לבהש ,וז הגורעכ ומצע
 ::רזעילא 'ר רמאו .ודיב םייקתמ  ודומלת % ,ואל םאו , ודיב םייקתמ
 ,תַחַמְנ הניאש וז ןבאכ וייחל םדא םישמ םא ?*ןָבָא תוחל, : ביתכד יאמ
 "יבר רמאו .ודיב םייקתמ ודומלת ןיא ,ואל םאו ,ודיב םייקתמ ודומלת
 :ורבתשנ אל יִלָמְלֶא ?י'וגו "תּורָח אּוה םיָהלֶא בָתְכִמ, :ביתכד יאמ : רזעילא
 + רמא בקעי רב אחא בר . לארשימ הרות החכתשנ אל ,תונושארה תוחול
 "לא --"תוחולה לע .תורח. :  רמאנש ,ןהב טולשל הלוכי ןושלו המוא לכ ןיא
 ? הָנֶתִמ רָּבְדְמִמּ ביתכד יאמ :אנתמ בר רמא ."תּורָח. אלא ,"תּורָח. ירקת
 ,ודיב םייקתמ ודומלת ,וב ןישד לכהש ,הזה רבדמכ ומצע םדא םישמ םא
 .ודיב םייקתמ ודומלת ןיא ,ואל םאו

 יִנָעָל ְךתָבּוטְּב ןיִכְּת ּהָב ּובָשָי ףתַה. :ביתכד יאמ :אנוה בר רמא
 :הָל יִרָמְצְו ,תלכואו תסרודש ,ז היחכ ומצע םדא םישמ םא !%'םיִהְלֶא
 םייקתמ ודומלת ןיא ,ואל םאו ,ודיב םייקתמ ודומלת ,תלכואו תַחְרְמַמש
 ןיכת,, +רמאנש ,ומצעב הדועס ול השוע ה"כ קח ,ןכ םדא השוע םאו .ודיב
 ."םיהלא ינעל ךתפוטב

 "הרות חבד ּולָשִנ הָמְל (טי

 "היִרפ לכאי הָנָאָּת רצנ, : ביתכד יאמ 1 גחוי ר"א] אבא רב אייח ר'א

 :םדאש ןמז לכ ,וז הנאת המ :ךל רמול ?חנאתכ הרות ירבד ולשמנ המל
 ,ןהב הגוה םדאש ןמז לכ ,תרות ירבד ףא ,םינאת הב אצומ ,הב שמשממ
 .םעט ןהב אצומ

 .תלעי םיִבָהִא תָלָּיַא. :ביתכד יאמ :(ןתנוי ר'א) ינמחנ רב .לאומש ר"א
 .קי ,זכ 7 .םי ,תס סילסתפ .םי = ,סכ רכדמכ4 | .זע כל סט ,קי (60 קומשל .גי (ם סיריסס רי1

 . תרחא הלחמל הערו ,וז הלחמל הבוט איהש הפורת-'וכו הפי םס

 .--ונממ ןימשבתמ לכהש .הונעב גחנתמ אוהש--הב םישח לכהש הגורעכ חו
 "ןייחל תא ךשוח וניא אוה ךכ ,םילגר תפירד תמחמ--תחמנ הניאש . םירחאל הרות דמלמש

 "תורח, לש התועמשמ יכ-הרות החכתשנ אל .םירחאל ותורוהלו ודומלת לע רזחלמ (ויפ תא)
 .תוחולה ידי לע-תוריח אלא .םלועל םהמ חכתשת אלש , לארשיב הקוקח הרותה התיהש איה
 .םראה םא : אוה ךכ בותכה רועשו--רבדמכ ומצע םדא םישמ םא . םירוח ינבל לארשי ויה

 -תלכואו .תפרוט-תפרודש . ונממ חכתשהל ילבל , הנתמב ול הנותנ הרותה זא ,אוה רבדמנ

 ןפואב ותוא םיניבמו רשבה תא םילשבמה םדאה ינב ךרדב אלו; המהבה תא הפרטש רחאל דימ

 .םייקתמ ודומלת זא ,הזה םלועה תאנהלו ולכאמל ובל םש וניא םדאה םא םג ןכו ; םהל םעניש
 .רפעב הפורטה המהבה תא תללוגמ--תלכואו תחרסמ . ודיב

 -,תחא תבב תולשכתמ טינאתה ןיאש יפל-םינאת הב אצומ .הנאתה ץע-הנאת (טו
- 
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 הביבח וז הליא המ :ךל רמול ?הליאכ הרות ירבד ולשמנ המ ינפמ י'זַמ
 לע ןיביבח הרות ירבד ףא .,הנושאר העשכ ,העשו העש .לכ הלעב לע
 לע ןח תלעמש -"ןח תלעיו,, .הנשאר העשכ ,העשו העש לכ ןהידמול
 .וב שמשממ קוניתש ןמז לכ ,הז רד המ--+תֶע לָכְּב ףּורָי ָםיָדּד. .הידמול
 .םעמ ןהב אצומ ,ןהב הגוה םדאש ןמז לכ ,הרות ירבד ףא ,בלח וב אצומ
 לצ-ת- לע וילע ורמא :אָיְנַתְּד . תדפ ןב רזעלא יבר ןוגכ--א'דיִמָת הָגֶשִּת ּהָתְבַהַאְּב

 ונידסו הרותב קסועו ירופצ לש ןותחתה קושב בשוי .היהש ,תחפ ןב איר |
 תחא םעפ : רזעילא ןכ קחצי ר"א :אָנְת .ירופצ לש ןוילעה קושב לטומ
 .וילע ףרש שחנ אצמו ולטיל דחא םדא אב

 תונותא יבכור, ?+'וג "תורחצ תונתא יִבְכר. :ד"מ :ןנע בר יבד אנת
 ,הנידמל .הנידממו .ריעל ריעמ םיכלוהש ,םימכח ידימלת ולא--"תורוחצ
 ןיד ןינדו ןיבשויש--+'ןיִּדַמ לַע יִבְשי. :םירהצכ התוא םיראבמו ,הרות דומלל
 :הנשמ ילעב .ולא-ֶךָרָּב לע. :ארקמ ילעב ולא -+יכלוה. ?ותמאל תמא
 .הרות ?רבד ןתחיש לכש ,ארמג ילעב קא

 ?הַמ לַעְּבָש הֶרותַה רֶדָס דציִּכ (כ

 ןרהא םנכנ .הרובגה יפמ דמל השמ ?הנשמ רדס דציכ : :ןנבר שח
 הנשו :וינב וסנכנ .השמ לאמשל בשיו ןרהא קלִתְסִנ .וקרפ השמ ול הנשו
 לאמשל בשי רמתיאו השמ ןימיל בשי רזעלא .וינב וקלתסנ .ןקרפ השמ םהל
 םינקז ופנכנ .רזוח אוה השמ ןימיל ןרהא םלועל :רמוא הדוהי יבר .ןרהא
 .ןקרפ ןהל הנשו םעה לכ וסנכנ .םינקז וקלתסנ .ןקרפ השמ םהל הנשו
 בעה לכ דיבו םינש םינקז דיבו השלש וינב דיבו העברא ןרהא דיב אצמנ
 וינב םהל ונש ,ןרהא קלתסנ :ןקרפ ןרהא םהל הנש ,השמ קלתסנ .דחא
 דחאו דחא לכ דיב אצמנ .ןקרפ םינקו םהל ונש ,וינב וקלתסנ :ןקרפ
 ברא וידימלת תא תונָשְל םדא בייח :הירזע ןב רועלא ר'א ןאכמ .העברא
 -הרובגה יפמ השמו השמ יפמ דמלש ,ןרהא המו :רמוחו לקו .םימעפ
 ןיינמ :רמוא אביקע יבר !המכו המכ תחא לע טויִדה יפמ טוידָה ,העברא
 ינְב תֶא ּהָרְמְלְ :רמאנש +ונדמליש רע ודימלתל תונשל םדא בייחש
 ןיינמו .*םֶהיִפְּב ּהָמיש, : רמאנש ? םהיפב הרודס אהתש דע ןיינמו :שלֶאְרשי
 ."םֶהְיִנְפְל םיִשָּת רָשָא םיִטְּפְשִמַה | ל :רמאנש ? הב םינפ ול תוארהל בייחש

 5 ,סכ תו 90 סורכרפ .' ,ס סיטפוק4 ,סש3 .סשל .טי ,ס ילסמ1

 ,יתפו הנושל ךמצע תא השעת התבהא ןעמל-דימת הגשת התבהאב .וז רחא וזב אלא
 יפמ--הרובגה יפמ ?הפ לעבש הרותה תא לארשי ודמל ךיא--חנשמ רדס דציכ יב

 תא וינב ועמשש רחאל-רזוח השמ ןימיל . ןרהאל הנשש ומצע קרפה ותוא--ןקרפ . םיהלא
 בשי הרותב לודגה ןרהאש ,השמלו ןרהאל אוה דובכש ינפמ ,השמ ןימיל ןרהא רזח , סקרפ
 .טושפ םדא-טוידה .חשמ יפמ קרפה תא ןרהא עמש םימעפ עברא-העברא . השמ ןימיל

 לבא ,רתומ הזו רופא הז המ ינפמ ןיביש דע רבדה םעט תא ול ריבפהל-הב םינפ ול תוארהל
 רמאנ אלו-םהינפל םישת רשא .ךמצעמ םעטה תא ןובה התאו ,יתעטש ךכ : ול רמאי אל
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 לארשי תורפס 0% 00

 ?חְרותה אָצָמַת יִמָּב (אכ

 = םימשב אל, י'איָה םָיִל רָבָעַמ אלו איָה םִיִמָשַב אל, :ביתכד יאמ
 --"איה םיל רבעמ אלו, :הירחא תולעל ךירצ התא ,איה םימשב םאש--"איה
 םימשב אל, :רמא אבר .הירחא רובעל ךירצ התא ,איה םיל רבעמ םאש
 --"איה םיל רבעמ אלו, :םימשכ הילע ותעד היבגמש ימב אָצְמִת אל-"איה
 םימשב אל, :רמא ןנחוי יבֶר .םיכ הילע ותעד ביחרמש ימב אָצִמֶת אל
 םיִנְרְחַסְב אצמת אל-''איה םיל רבעמ אלו. :חורה יסגב אצמת א5--"איה
 .םיִרְגַתְב אלו

 ,ישש קרפ

 י ןייח חבָש (בכ

 : רמאנש ,ונוק תעדמ וב שי ,וניב הָּמַפִתִמַה לכ :אנינח יבר רמא
 ותעדש לכ :(בר רמא ישא רב) אייח בר רמאו .י'וגו םחינה םיִר תֶא 'ה חַרָינ
 הויתוא םיעבשב ןתינ ןיי .םינקז םיעבש לש תעדמ וב שי ,ונייב וילע תבשוימ
 ןיי ארבנ אל :ןנח בר .רמא .דוס אצי ןיי םנכנ : תויתוא םיעבשב ןתינ דוסו
 ונת, : רמאנש ,םיעשרל רכש וב םלשלו םילבא םחנל אלא ,הזח םלועב
 ךפשנ ןיי ןיאש לכ :אפפ רב ןנח] אנינח יבר .רמא .+וגו "דָבּואְל רָבְש
 --י'ָךיִמיִמ תֶאְו ּךֶמֶחַל תֶא ךרְבּ\, :רמאנש ,הכרב ללכב וניא ,םימכ תיבב
 יאמו :רשעמ : ףסכב םיחקנד םימ ְךְנָה ףא רשעמ ףסכב חקנש םחל המ
 --אל יאו ,הכרב אָּכַא ,םימכ ותיבב ךפשנ יא :םימ והֶל ירק אקו ,ןיי ?והָניִנ
 ,וסיכב ,ופוכב :רכינ םדא .םירבד השלשב : [יעליא| אמח בר רמא .אל
 . וקַחָשְּב ףא :םירמוא שיו .וסעכב

 .סכ ,גכ תומש4 .\ תל ינםמ8 .סכ ,ח תיכסרב9 .גו---כי - ,) סילכד'

 . םיטפשמהו םיקחה סעט תא םהינפל רדסלו םישל ךילעש , תורוהל-'םדמלת רשא,

 < *סנ .התעידיב האגתמ אוהש-הילע ותעד ביחרמש ,הילע ותעד היבגמש (אכ
 םיבשוי םניאש) םילכורבו תורייעב םיבבוסה םירחוסב--םירגתו םינרחסב .הואג ילעב--חורה

 ,(הרותב קוסעל יאנפ םהל ןיא ןכלו ,דחא םוקמב תועיבקב
 תעדמ .הצרתמ אוהו ןייב ובל בוטכ רבד לע ותוא םיתפמש-ונייב התפתמש (בכ

 .םיעבשב .תפרוטמ הניאו הלולצ ותערש--וילע תבשוימ ותעדש , וארוב תדממ-ונוק
 .םיעבש אוה ויתויתוא לש םוכסה םג--דופ .םיעבש אוה ויתויתואב לולכה רפסמה-תויתוא

 - -הכרב ללכב וניא .עשרל-דבואל .םהייחב םמלוע םילבקמו םיחמשו םיתושש-םיעשרל רכש

 ךנה ףא . ינש רשעמ ףסכב ותונקל רתומש-רשעמ ףסכב חקנש .הרומנ הכרב ידיל עונה אל
 םתס יכ) ? הלאה םימה פה וזיאו--והנינ יאמו . רשעט ףסכב םתונקל רתומש םימה םתוא ףא-םימ
 = ויפא-רכינ םדא .שי-אכיא . םהל ארוק אוהו-והל ירק אקו . (רשעמה ףסכב םתונקל רוסא םימ

 ןתונו אשונ אוה םא ,ופפכב-ופיכב . ונייב וילע תבשוימ ותעד םא-ופוכב . םדי לע רכינ םדאה לש

 .וקחש הלגתמ הרוצ וזיאב-וקחשב .ידמ רתוי ןדפק וניאו וחורב לשומ אוה םא-וסעכב . הנומאב



 1 . א = .ףיבוריע :ולבב דומלת

 ? ּוניִבָא םֶהָרְבַא לָש ועְרַז .רָּכְנ חָּמַּב (נכ

 היִרָּב יִתְּבַשְר אָה יכ .םה םנהיג ידרוי לבב יִריִּתַט :ןתנ יבר רמא
 -יִנזְמ ,היל ּובָהָי אָלְו אקסעל יז והָינִמ אָטְּב .לבבל עַלְקִמ סונירמ יברד
 םימחר ףל ןָתָנְ :ביתכד ,ותאק בר בֶָרָעִמ יִנָה :רמָא .והוטיז אל יִמנ ןוזימ
 םימחרמ-תוירבה לע םחרמה לכ ,י'יִתובְאל עַּבשָנ רָשֶאַּכ ףְּבְרַקְו מחו
 ;:םימשה ןמ וילע םימחרמ ןיא-.תוירבה לע םחרמ וניאש לכו ,םימשה ןמ וילע
 וניאש לכו ,וניבא םהרבא לש וערזמ אוהש עודיב ,תוירבה לע םחרמה לכ
 .וניבא םהרבא לש וערזמ וניאש עודיב ,תוירבה לע םחרמ

 ? םיִיַח םנִא יִמ לש וייח (דכ

 םלועה ,וריבח ןחלשל הֶּפַצִמַה לכ : בר רמא אבא רב ןתנ יבר רמא
 . "ףשח םוי ודָיְב ןוכָנ יִּכ עדי היא םֶחְלַל אוה דָדְג. :רמאנש ,ודעב ךשח
 ולאו ,םייח םניא ןהייח השלש :ןנבר ונת .םייח םניא וייח : רמא ארסח בד
 םילשומ ןירוסיש ימו וילע תלשומ ותשאש ימו ורבח ןחלשל הפצמה : ןה
 .דחא קּולָח אלא ול ןיאש ימ ףא :םירמוא שיו .ופוגב
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 ,םיִחְמֶּפ
 ,ןושאר קרפ

 .םיִלְנְר יִלוע (א

 .ןתריזחב אלו ןתכילהב אל ןיקוזנ םניא הוצמ יחולש : רועלא 'ר רמא
 הרמאש יִפְלְּכ :רמוא הדוהי ןב יסיא :אינתד אָנִמ יא יִּכ רמאד רזעלא 'ר
 ןיאו רֶפָמְּב העור ךתרפ אהתש :דמלמ ,יֶּףְצְרַא תֶא שיא דמחָי אל. :הרות
 םירבד אלהו .התקיזמ הדלוח ןיאו הפשאב תרקנמ ךתלוגנרת , התקיזמ היח
 תחא לע קוזיל ןכרד ןיאש ימ ,ןיקוזינ ןיא-קוזיל ןכרדש ימ ,המו :רמוחו לק

 .דכ 75 תומס8 .גכ ,וע כוי62 .םי ,גי סירב1

 ובחי אלו אקסעל יזוז והיינימ אעב . ןמרזנ-עלקמ . לבב ירישע-לבב יריתע (נכ
 פהמ שקב--וחונייז אל ימנ ןוזימ ינוזמ .ול ונתנ אלו קסע תושעל ףסכ םהמ שקב-היל
 ךל ןתנו . בר ברעה ינבמ ואצי הלא-ותאק בר ברעמ ינה . ותוא ונז אל ןוז םנ לבא ,תונוזמ
 והנחש , אוח תוא םימחר ול שיש ימ-ךיתובאל עבשנ רשאכ .תוירבה לע םחרתש--םיטחר
 . וניבא םהרבא לש וערזמ

 .תנתכ-קולח .םירחא ןחלשמ תונוזמ לבקל קקזנה-םירחא ןחלשל הפצמה (דכ
 הרות הרמאש יפלכ .אוהה אנתה ירבדל םימיאתמ וירבד--אנת יאה יכ רמאר (א

 םתיילעבש בותכה םחיטבהש ,םידמל ונא 'ךצרא תא שיא דמחי אל, הרותה הרמאש ךותמ--'וכו

 ןיאש ימ 5 ,טיטליא-הדלוח . הערמב-רפאב .םפוג ןכש לכו םנוממ קזוי אל .לגרל
 .המהבה ומכ קוזינ תויהל ליגר וניאו רחזהל עדויה ,םדאה : רמולכ--קוזיל וכרד
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 = :ְָּכַלְָ רקבב ָתיִנָפּ : ל"ת .?ןינמ ההזתב ,הכילהב..אלא יל ןיא ! המכו המכ
 .,הרזחב וליפאד רָחֶאַמ יכו .םולשב ךילהא אצמתו ךלתש ..רמלמ- --"ּיֶלָהאַל
 שיש םדא לכ :ימא ר'אד ,ימא יברדכל היל יִעָּבַמ אלא ?יל המל הכולהב
 אבא רב ןיבר רמא .לגרל הלוע וניא-עקרק ול ןיאש ,לגרל הלוע-עקרק ול
 +? םילשוריב רַמּוְּג תוריפ ןיא המ ינפמ :קחצי ר'א [אדא בר רב ןיבא יברנ
 ,רסוניג תוריפ לוכאל אלא ונילע אל ילמלא :םירמוא םילגר ילוע והי אלש
 : יא .יברב .יאתסוד 'ר רמא וב .אצויכ .המשל אלש הָיְלַע תאצמנ .ונייד
 + םירמוא םילגר ילוע.והי אלש ידכ ! םילשוריב .הָיְרְבִמ יִמַמ ןיא המ ינפמ
 % המשל אלש הילע תאצמנו ,ונייד ,אירבמ ימחב ץוחרל אלא ונילע אל ילמלא

 .ינש קרפ
 . 'ִאְריִּת ךיֶסלֶא 'ה תֶא,, .(ב

 ןיִתַא לכ.שרוד היה :ונופמעה הימחנ :הל ירמאו ,יִנוסֶמַעַה ןועמש :אינת
 :וידומלת ול-וחמא .שריפ ,י'אְרְיִת ךיֶמלֶא 'ה תֶא.ַל עיגהש ןויכ .הרותבש
 8 יתלבקש םשכ :םהל רמא ?ןהילע אהת המ ,תשרדש ןיתא לכ ,יבר
 ביקע יבר אבש דע .השירפה לע רכש לבקמ ינא ךכ ,השירדה לע
 . םימכח ידנמלת .תוברל-"ארית ךיהלא 'ה תא, :דמילו

 , ישילש קרפ
 .ותְּועְָס הָּבְרַמַה םֶכְח דיִמְלּת לש ופוס (ג

 תא בירחמ ףוסל ,םוקמ לכב ותדועס הברמה ח'ת לכ :ןנָּבַר ות
 .תוקולחמו ונממ חכתשמ ודומלתו וילזוג תא םֶתְיַמּו ותשא תא ןַמְלַאְמּו ותיב

 .ג' \ סטפ 4 ,וט סירכר1

 ותכילה תעשב קוזינ וניא לגרל הלועהש קֶר םיעדוי ונא חזה בותכה ךותמ--הכילהב אלא יל ןיא
 אוהש רחאמ קוזינ וניא הכילהה תעבש רמאל בותכה היה ךרצנ המל-יל המל הכילהב .םילשוריל
 " ךצרא תא שיא רמחי אל,  ןושארה בותכה--היל יעבמ .קוזינ וניא הרזחב וליפאש ,רמוא

 םי תוביבסב םיִלדגח תוריפה--רפוניג תוריפ .ימא 'ר ירבדכ ושרפל (רזעלא 'רל) ול ךרצנ
 .הרטמ ל אלא , לגרל הילע , תוצמ םשל אלש-המשל אלש .דאמ םיקותמ ויהש ,תרנב
 .,הירבטבש םימחה תוניעמה--הירבט ימח .תירמח

 איצומו .הרותכש "תא, הלמ. לכ תא, שרפמ היח--הרותבש ןיתא לכ שרוד היה (ב
 רתי .לע ,שררש תושרָדה לכמ וב רזח--שריפ .בותכב רמאנ אלש רחא רבדל יובר הנממ
 :האריה דבלמ תרזחוא הארי .דוע הדי לע תוברל שורדל .רשפא יא תאזה "תא,ה תאש יפל ,ןיתאה
 = .תוברל ואב אל ןיתאה , רתי ףנש יהה תוברל האב אל וז 'תא,ש ךותמו ,םיהלאה ינפמ

 . טימש ,אָרְומכ .ךבר אָרומ אהיש--םימכח ידימלת תוברל

 :חנמלא .תראשנ ותשאו .הפנרפ שקבל ומוקממ הלונ אוהש .יפל--ותשא .תא ןמלאמו ג
 תופקהה תמחמ וא ודומלת חכשש תמחמ--'וכו תוקולחמו . םימותיכ םיבזענ (וינב) וילזוגו היח
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 8 . םיחספ :ילבב דומלת

 ובר םשו ויבא םשו םימש םש ללחמו םיעמשנ ןניא וירבדו וילע תואב תובד
 :ייבא רמא % איָה יאמ .תורודח לכ ףוס דע ונב ןבלו ונבלו ול ער םש םרוגו
 :רמא אפפ בר .יּבָכ יב דקְרָמ רַּב :רמא אבר .יִרּגַּת םֶחָיְמ רב :היל ורק

 . עַבְר ּךִמ רּב :רמא !היעמש] אנוה בר .יִכְנִּפ ךַחלמ רב |

 .םֶכְמ ריִמְלִמ תַפ םֶרֶא אָשְו םֶלועָל (ד
 ,םכח דימלת תב אשיו ול שיש המ לכ םדא רוכמי םלועל :ןנבר ונת

 םע תב אשי אלו :םימכח ידימלת וינבש ,ול חטבומ ,הלוג וא תמ םאש |
 םדא רוכלי םלועל :ןנבר ונת .ץראה ימע וינב ,הלוג וא תמ םאש ,ץראה
 לשמ ,םכח דימלתל ותב איִשיו [םכח דימלת תב אשיו ול שיש המ לכ
 יבנעל לשמ ,ה"ע תב אשי אלו :לבקתמו האנ רבד-ןפנה יבנעב ןפגה יבנעל
 םדא רוכמי םלועל : ןנבר ונת . לבקתמ וניאו רֶָעוכְמ רבד--הֶנֶּפַה יבנעב ןפגה
 ; רודה ילודג תב אשי ,ח"ת תב אצמ אל : ח'ת תב אשיו ול שיש המ לכ
 ,אצמ אל : הקרצ יאבג תב אשי ,אצמ אל :תויסנכ ישאר תב אשי ,אצמ אל
 םהיתושנו ץקש םהש ינפמ ,ץראה םע תב אשי אלו .תוקונית ידמלמ תב אשי
 תרות תאז. : רמאנש ,רשב לוכאל רומא ץראה םע :רמוא יבר :אינת .ץרש
 לכו ,ףועו המהב רשב לוכאל רתומ ,הרותב קפועה לכ-י"ףועָהְו הָמַהְּבַב
 . רוסא ,הרותב קסוע וניאש

 .ץֶרֶאָה יִמ ה |
 : רמאנש ,ךרדב ומע תוולתחל רופא ץראה םע :רזעלא יבר רמא

 .ןכש לכ אל ורבח ייח לע ,םֶח אל וייח לע אוה--י'ָךיִמָי ךְראָו יח אוה יב
 דימלת יל ןתי ימ :יתרמא .ץראה םע יתייהשכ :אביקע יבר רמא :אינת
 :םהל רמא .בלככ :רומא ,יבר : וידימלת ול ורמא .רומחכ ונכשנאו םכח
 ריאמ יבר היה :אינת .םצעה רבוש וניאו ךשונ הזו םצעה רבושו ךשונ הז
 המ .ירא ינפל הנתונו התפוכ וליאכ ,ץראה םעל ותב אישמה לכ :רמוא

 .כ 5 סירכר5 .ומ = ,' [הקיו1

 ורק + וינבל םרוג אוהש ערה םשה אוה המ--איה יאמ .ותדועס יכרצל םינוגחה ןמ ףיקחש
 --יבוכ יב דקרמ רב | .םירוגת קיפמ לש ונב--ירונת םחימ רב . וונבל) ול םיארוק-היל

 -יכניפ ךחלמ .תואתשמה יתב לצא יוצמה ,קחשמ ץל לש ונב) תויונחה ןיב .דקרמ לש וגב
 ,םירוכשה ךרדכ ,אצומ אוהש םוקמ לכב ןושיל בכושו ותוסכ לפקמ-עבר ךט .תורעק ךחלמ

 לשמ .הרותה ךרדב םתוא ךנחת ותשאש יפל-םימכח ידימלת וינבש ול תטבומ (ד
 םיאתמ םג ךכ) הזל הז םיאתמ-לבקתמ .ןפנ יבנעל םינורזמה ןפג יבנע--'וכו ןפנה יבנעל
 -תויסנכ ישאר .םיקירצו השעמ ישנא-רודה ילודנ .(ח"ת םע ח"ת תב לש ןנווז אוה הפיז

 . םינמאנו םירשכ םישנא אלא הקדצ יאבגל םינממ ןיאש יפל-הקדצ יאבנ .תודעה ישאר
 תרות דומלל-סח אל וייח לע .םימי ךראו םיוח איה חרותה-'וכו ךייח אוה יכ (ה

 .התוא רטוא-התפוכ .תויחל+ <
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 לארשי תורפס 4

 :אינח .םינפ תשוב ול ןיאו הכמ היע ףא ,םינפ תשוב ול ןיאו לכואו םרוד ירא
 ויה ,ןתמלו אשמל םהל ונא ןיכירצ אלמלא : רמוא בקעי ןב רזעילא יב
 .רתוי ,םימכח ידימלת תא ץראה ימע ןיאנושש ,האנש הלודגו .ונתוא םיגרוה
 + אָנָה .םהמ רתוי ןהיתושנו ,לארשי תא םיבכוכ ידבוע ןיאנשש ,האנשמ
 .ןלוכמ .רתוי (השק) שריפו הנש

 ןיאו תודע ול ןירסומ ןיא :ץראה םעב ורמאנ םירבד השש :ר'ת
 םימותיה לע םופורטיִפֶא ותוא ןיִנמִמ ןיאו דוס ול ןילגמ ןיאו ונממ תודע ןילבקמ
 .ךרדב ומע ןיולַתמ ןיאו הקדצ לש הפוק לע םופורטיִּפֶא ותוא ןינממ ןיאו
 . ותדיבא לע ןיזירכמ ןיא ףא : םירמוא שיו

 . "ןּואָּפקְו תורקי רוא, וו

 יאמ : רזעילא 'ר רמא--י'ןואָּפקְו תורקי רוא הָיִהְי אל אּוהַה םווַּב הָיָה
 םלועל אוה יופקו הזה םלועב רקיש ,רוא וז ?"ןואפקו תודקי רוא היהי אל,
 הוח םלועב ןה תורקיש ,תולָקאָו םיעגנ ולא :רמוא [ןנחוי] עשוהי יבר .אבה
 םירקי םהש ,םדא ינב ולא :רמא !ליביר] ןנחוי יבר .אבה םלועל ןה ןיופקו
 ןב עשוהי יָּבַרּד היִרָּב ףסוי ברד אה יכ .אבה םלועל םה ןיופקו הזה םלועב
 םלוע :היִל רמֶא %תִיִזח יאמ :הובָא ּהיִל רַמָא רדה יכ = דִנְנְמֶאְו שלָחֶא יול
 רורב םלוע ,ינב :ּהיִל רמא .הלעמל םינותחתו הטמל םינוילע ,יתיאר ךופה
 ןניִבָשַח ,אָכָה ןניבשמד יִכיַה יכ :היל רַמָא ?ןַמַת ןניתיוח יִכיַה ןנאו .תיאר
 ,יתעמשו !וריב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא :םירמוא ויהש ,יתעמשו .םֶתַה
 1ןתציחמב דומעל הלוכי הירב לכ ןיאש ,תוכלמ יגורה ירשא :םירמוא ויהש

 2 ליה

 'שריפו הנש .ןהילעבמ רתוי דוע םימכחה ידימלת תא תואנוש-םהמ רתוי . ףרוט-סרוד
 ,;ץראה יטעמ רתוי דוע םימכחה ידיטלת תא אנוש ,הנממ שרפו הרותב קסעש ,דימלת--'וכו
 .הרותב םיקסוע םניאש הלא תא םיזבמ םימכחה ידימלת המכ דע עדוי אוהש יפל
 = הדבאש הדבאה רבד תא םימסרפמ ןיא-ותדיבא לע ןיזירכמ ןיא .חקפמ , הנוממ-פופורטיפא

 .הירחא םישפחמ ןיאו ול

 :הוהי ,הזה םלועב בושחו רקיה ,חתרובגב המחה רוא-'וכו הזה םלועב רקיש רוא וו
 . תולחאהו םיענ:ה תוכלה-תולהאו םיעגנ .אבה םלועה לש לודגה רואה תמועל יופקו החכ

 = .רנב ףסוי 'רב היהש השעמה ותואכ--'וכו אה יכ .םידבכנו םיבושה--םירקי םהש םדא ינב

 -תיזח יאמ הובא היל רמא רדה יכ .(ותטשנ החרפ) עוגו הלחש , יול ןב עשוהי 'ר לש

 --יוכו הטמל םינוילע ?(אבה םלועב) תיאר הט :ויבא ול רמא ,(וילא וחור בששכ) רזחשכ
 .וונלצא םיבושח םניאש ,הלא ךפהלו ;ךרע ילק םה םש .םינוילע םה הזה םלועבש םישנאה
 ןנאו . תויחל ךירצ ךכ םנטא יכ ,אוה תמא םלוע--רורב םלוע .םידבכנו םירקי םה םש
 רמכ-'וכו ןניבשחד יכיה יכ ?םש ונתוא תיאר ךיא ,םימכחה ידימלת ונחנאו--'וכו יכיה

 . םבשומ םוקטב--ןתציחמב .םש םיבושה ונא ,ןאכ םיבושח ונאש



 ו

 25 .םיחספ :ילבב דומלת

 אֶל ּותָו "תוכלמ יגורה, םושמ ,וירבחו אביקע יבר :אָמיִליִא ?והִנ ןאמ
 . דול יגורה :אָלֶא

 . יעיבר קרפ
 | . םיִבְוט .םיִמָיְו תּותְּבַש יִבְְעְב הָבאָלֶמ תַיְשַע [ז |

 החנמה ןמ ,םיבוט םימי .יברעבו תותבש יברעב הכאלמ השועה
 לכבו םירופכה םוי יאצומבו םיבוט םימי יאצומבו תותבש יאצומבו ,הלעמלו
 חכרב ןמיס האור וניא--,רובצ  תינעת יִיותָאְל ,הריבע דּונְדָנ םש שיש ,םוקמ
 שיו רכשנ  לפש שי ,דספנו זירז שי ,רכשנו זירז שי : ןנבר ונת .םלועל
 ;אָתְבַש יִלָעָמְּב דַבָע אָלְו אָתְּבַש ּהָלָּכ דַבְעְד :רָכְשְנְו זירז .דספנו לפש
 :רכשנ לפש :אתבש ילעמב דיבעו אתבש הלוכ דיבעד :דספנו זירז
 דיבע אלד :דספנו לפש :אתבש ילעמב דיבע אלו אתבש הלוכ דיבע אלד
 | .אתבש ילעמב דיבעו אתבש הלוכ

 . הָמָשְל אלָשְו הָמָשְל הֶרותַה דומל (ח

 דַע לדָג יִּב. :ביתכו י'ִּךּרְפַמ םימש לַעָמ לדג יִּב. * ביתכ :יִמַר אבר
 .המשל אלש ןישועב ןאכ ,המשל ןישועב ןאכ ?דַצִיִב אָק ,יךֶרְסַח םִיִמְש
 םדא קוסעי םלועל :בר רמא הדוהי בר רמאד ,בר .רמא הדוהי ברדכ
 . המשל אב המשל אלש ךותמש ,המשל אלש יפ לע ףא תוצמבו הרותב

 . הָכְרְב ןמס ןהְּב ןיִאָש תועָמ (ט

 ,ןיבתוכ רכש :םלועל הכרב ןמיס ןהב ןיא תוטורפ עברא :ןנבר ונת
 רכש אָמְלָשַּב .םיה תנידממ תואבה תועמ , םימותי תועמ  ,ןיִנמְּגְרִִמ רכש

 . .66 כ סשג | ,ס ,חק סילסתצ

 ותו תוכלמ ינורה םושמ .רמאל םא-אמיליא ? הלאה תוכלט ינורה םה ימ--וחנינ ןאמ
 םיחא ינש--דול יגורה ?רתוי אלו תוכלמ יגורה ויהש הזב קר התיה םתלודג לכ םאה-אל

 .הגירהל םשפנ תא ורסמו לארשי לכ לע תוכלמה הליטהש המשא םמצע לע ולבקשפ/דולב ויה
 .תוברל-ייותאל .הריבע לש זמר-הריבע דונדנ .חצהמו תועש עשתב-החנמה ןמ וז

 לבקמ--רכשנו .ותכאלטב ריהמ-[ירז .הכאלמב הרופא התיהש םימשג תינעת--רובצ תינעת
 וניאש-'וכו דיבע אלד . תבש ברעב דבוע וניאו עובשה תומי לכ דבועה-'וכו הלכ דיבעד .רכש

 ,רבוע אוה ןיא הוצמ םשל אלש יפ לע ףאו ,דבוע וניא תבש ברעב םגו עובשה לכ דבוע =
 .אוה רכשנ תאז לכב

 םשל הוצמה תא םימייקמ-המשל ןישועב .והנשמ לע דחא בותכמ השקמ-ימר (ח
 .םימשל רע קר דסחה לודג זא--המשל אלש .םימשה לעמ םהילא םיהלא דסח לודג-הוצמח

 -ןינמגרותמ .ת"ס יבתוכ רכש-ןיבתוכ רכש .רכש ינימ העברא-תוטורפ עברא (ט

 ,ותשרד תא םעל םיעימשמו ןשרדה די לע תויסנכהייתבב םיבוט םימיו תותבשב םידמועה םימגרתמהו
 תנמ לע ,קסע ןהב תושעל םימותיה ןמ לטונ רחוסהש תועמ-םימותי תועמ . ויפט םיעמוש םהש

 ,זוכרב ןמיס ןהב ןיא םיה"רחס ידי לע םירכתשמש תועמ-םיה תנידממ .חויר תיצחמ םהל תתל

 .חנית--אמלשב .הנכסב ונוה תא דימת דימעמ םיה תנידטל ותרוחמ תא חלושה רחוסהש יפל
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 הלוחמ ינב ואלד  ,יִמנ םימותי תועמ : תבש רכשכ יִזְחַמִד םושמ ,ןינמגרותמ
 אלא ,אָסִנ שחרתמ אָמּויְו אָמּוי לָּכ ואל ,םיה תנידממ תואבה תועמ :ּוהְניִנ
 ןב עשוהי יבר .רמא .ןיבתוכ םניא ורשעתי םאש ?יִאַמַא  ןיבתוכ רכש
 תוזוזמו ןיליפת םירפס יבתוכ לע הלודגה תסנכ ישנא ובשי תוינעת ד"כ :יול
 ,םירפס יבתוכ : ןנכה ונת .ןיבתוכ ןניא ,ורשעתי ילמלאש ,ורשעתי אלש
 ,םימש תכאלמב םיקסועה לכו  ןהירגת יִרְגְַ ןֶחיִרְּגִתְו ןה ,תוזוזמו ןיליפת
 ןוקפוע םאו .םלועל הכרב  ןמיס םיאור םניא , תלכת ירכומ יִיותְאְל
 . םיאור ,ןמשל

 יי . ְֶאָה ןָמ .יִפָכְמַה םיִרְבְּדַה . תֶּבַש בֶרְָּב יאְרְבִנש םיִרָבְדַ
-- 

 :.ןה ולאו ,תושמשה ןיב תבש ברעב וארבנ םירבד הרשע :ןנבר ונת
 * הב דמעש ,הרעמו השמ לש ורבקו תוחולו בתכמו בֶתָּכ ,תשקו ןִמו ראב
 ;םיעשרה תא עולבל ,ץראה יפ תחיתפו ןותאה יפ תחיתפו ,והילאו חשמ
 ;םיקיזמה ףא :םירמוא שיו : היחרפו הידקש ,ןרהא לש ולקמ ףא :םירמוא שיו
 . ןושארה םדא לש וידגב ףא :א"יו

 < המחנה םויו התימה םוי :םדא ינבמ ןיסוכמ םירבד העבש :ןנבר ונת
 ,ורבח לש ובלב המ עדוי וניאו ,רכתשמ המב עדוי םדא ןיאו ,ןידה קמועו
 , לופת יתמ העשרה תוכלמו ,המוקמל רוזחת יתמ דוד תיב תוכלמו

 אוה ןיד ,ולע אל םאו תוארבל הבשחמב ולע םירבד השלש :ןנבר ונת
 ,האובתה לעו : בלה ןמ חכתשיש ,תמה לעו :חירסיש ,תמה לע :ולעיש
 . אציש ,עבטמה לע ףא :םירמוא שיו :בקרתש

 ? "ותּוכְלַמ דובְּכ םֶש ךּורְּב, םיִרְמּוא המ יִנָּפִמ (אי

 יה לֶאְרשְי עמָש. : םירמוא ? עמש תא ןיכרוכ ויה דציכ :ןנבר ונה

 - םויב ותדובע דעב ורכש תא לבקמ אוה ולאכ ,הארנש ינפמ--'וכו יזחימד םושמ

 לוחמל חכ יופי םהב ןיאו םה םינטקש ינפמ--והנינ הליחמ ינב ואלד .ןכ  םג--ימנ . תבשה
 םוי לכב אלש ינפמ-'וכו אמוי לכ ואלד . (רספה איבי קסעה םא) םהלשמ רבד לע רתולו
 המ ינפמ--יאמא .(םיב הבש הרוחסה םע הניפסה עבטת תובורק םיתעלו) סנ שחרתמ םויו

 -ייותאל . תוזוזמו ןילפת םירפס תריכמב םיקסועה םירחוסה-ןהירגתו ? הכרב ןמיפ וב ןיא

 -םיאור .(הל ךרצנה לכ תא הב תוכזל) הוצמה םשל-ןמשל .תיציצל--תלכת ירכומ .תוברל
 וז םתכאלמ תא ובזעי אל ,המשל הזב םיקסוע םהש ךותמש ,הכרב ןמיס םיאור םה זא
 .ורשעתיש רחאל םג

 וידנב .םידשה--םיקיזמה .םעלב לש ונותא יפ רובד-ןותאה יפ .רבדמב-ראב (י
 ןותנה ,םדאה ןיא--המחנה םוי .חוחו םדאל םיהלא השעש רועה תונתכ--ןושארה םדא לש

 לע . יטור--חעשרה תוכלמ .שנועהו רכשה--ןידה קמוע .ותרזע אובת יתמ עדוי ,חרצב

 ינפמ ,תוארכהל הבשחמב ולעיש היה ץוחנה ןמ--ולעיש אוה ןיד . ומייקתנו--הבשחמב
 תיבב ותוא םיקיזחמ ויבורק ויה ןכ אלמלאש-חירסיש , םייקתהל םדאה לכוי אל םהידעלבש
 לעו .םימיה לכ וילע לבאתהְל אלש ידכ--בלה ןמ חכתשיש ,םימיה לכ םירעטצמ ּויִהְו
 . םלועל ןובער הזב ואיביו תורוגממב הורצאי אל האובתה ילעבש ידכ-בקרתש האובתה
 + : .והואיצויש-אציש

5 * 
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 טש :וינב ול ורמא + ושע ונממ אציש ,יבא קחציכו ,לאעמשי ונממ אציש
 ןיא ךכ ,דחא אלא ךבלב ןיאש םשכ :ורמא .דחא 'ה וניהלא 'ה ,לארשי
 םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב :רמאו בקעי חתפ דימ .דחא אלא ונבלב
 = + הירמי אל .השמ הירמא אל ? ּהיִרְמיִנ ?רְּבָעַנ יִכיַה : ןנבר ורמא ! דעו
 ירמא קחצי יבר רמא .יאשחב ותוא םירמוא והיִש וניקתה .בקעי הירמא אה
 ,יאנג הל שי--רמאת .הרדק יִקָיִצ החירהש ,ךלמ תבל לשמ :ימא יבר יבד
 יבר רמא .יאָשַחַּב הל איבהל הידבע וליחתה .רעצ הל שי--רמאת אל
 .םינימה תמוערת ינפמ ,םר לוקב ותוא םירמוא והיש וניקתה : והבא

 .יאשחב ותוא םירמוא ןיידע ,םינימ אָּכְלְד אעדרהנבו =

 .ַעַז יִלַעַּב םיִנָחּכ (בי

 תועורז ילעב ויחו וחיריב ויה הָמְַקַש לש תורוק :רמוא לואש אבא אנת
 אצויכ לעו .םהילע . םימשל םושידקהו םילעב ודמע . עורזב ןתוא ןילטונ
 תיבמ יל יוא : ןינח ןכ ףסוי אבא םושמ תיִנָמַּב ןב .לואש אבא רמא םהב
 תיבמ יל יוא !ןתשיחלמ יל יוא ,ןינח תיבמ יל יוא !ןָתָלאָמ יל יוא ,םותיב
 !ןפורגאמ יל יוא ,יִבאָּפ ןב לאעמשי תיבמ יל יוא !ןֶסָמְלּוקִמ יל יוא ,םורָתק
 תא ןיטבוח ןהידבעו ןיִלְּכְרַמַא םהינתחו םיִרּבְנִג םהינבו םילודג םינהכ םהש
 . תולקמב םעה

 .תסעה החוק םוהוכ פפא ני

 ואמטש ,ילע ינב ןאכמ ואצ :הנושאר .הָרְזַע החוצ תוחוצ 'ד :ןנבר ונת |
 ומצע דבכמש ,יאְקְרַּב רפכ שיא רכששי ןאכמ אצ :הרזע החוצ דועו !'ה לכיח

 0 ,טמ סיטסרב8 .ד ,ו סירב

 קיספהל ךירצ ןידה יפ לעש ,"עמש םא היהו,ל "דחא, ןיב-ןיקיספמ ויה אלו (או

 -ןימיה ץק ? ותוא םירמוא ונא המ ינפמ ,ונחנאו-היל ןנירמא אמעט יאמ ןנאו . םהיניב

 רמאנ--הירמינ ?השענ ךיא-דיבענ יכיה .רחא לא-דחא .(חישמה תאיב ןמז) םימיה ץק

 לוכאל חואתמ איהש-רמאת . ןילישבתב םינתונש תוארפרפה-הרדק יקיצ .(וילמכשב) ותוא |
 , וגילע ולילעי אלש-םינימה תמוערת ינפמ .ןובאתה יונע-רעצ הל שי .לישבתה ןמ

 . םש ןיאש-אכילד .יאשחב ןוגח וניאש רבד םירמוא ונאש
 םיפיקתה-תועורז ילעב . 8 008 ,ערָאמָאקיס) ץע ןימ-המקש (בי

 טהידבעש) םלקממ-]תלאמ .םילודג םינהכ לש תומש-'וכו ןינח תיב ,םותיב תיב ..םינהכבש
 --ןפמלוקמ .(תוכלמל םינישלמ וא) ער יצעוי ויהש-]תשיחלמ .(םעה תא וב םיטבוח ויה
 ,םינהכה ישאר-]ילכרמא . תורצואה לע םינוממ-םירבזנ . (הערל תורנא םיבתוכ ויהש) םטעמ
 | .טיכמ-ןיטבוח . שדקה יכרצ לכ םיכתחנ םהיפ לעש



 וו ו
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 תורובע דָבָעְו יִאְריִשְּב ּהיִדָי ךְרָכ הָיָה ?דַבָט הָזְה יאמ !םימע ישדק ללחמו
 ,יבאָּפ ןב לאעמשי םנכיו םכישאר םירעש ואש : הרוע החוצ דועו .םימש
 םירעש ואש :הרזע החוצ דועו !הלודג הנוהכב שמשיו ,סחניפ לש ודימלת
 ישרקמ ופרכ אלמיו ,יאקְנִפ לש ודימלת ,יאָּבְרִנ ןב ןנחוי םנכיו םכישאר
 תואמ שלש ותדועסב לכוא היהש ,יאברנ ןב ןנחוי לע וילע ורמא !םימש
 ַחּונְקּב תולזוג האס םיעברא לכואו ןיי יִבְרְג תואמ 'ג התוש היהו םילגע
 יאמ .שדקמב רתונ אצמנ אל יאברנ ןב ןנחוי לש וימי לכ :ורמא .הדועס
 .יִבַתַי וה אָתְּכְלַמּו אָּפְלַמ :יִרָמָא ?יאקרב רפכ שיא רכששיב היִב אָקְלָס
 ןהכ %חבומ ןאמ :יִרָמָא .יִאָי אָרָמַא :הרמא אתכלמ יִאָי אָיִדְג :רמא אכלמ
 ,יאקרב רפכ שיא רכששי אָתַא .אמויו אמש לכ תונברק קיִסַמ אקד ,לודג
 רמא .(אכלמ ימה הידיב יווחאל אָעְרַא חרא ואָלְ אָּכְלַמ יִפלְּכ היִרְיִב יומא
 היל הָוָה אלו ליאוה :אכלמ רמא .אָדְיִמַתְל היקְפִנ \ יאי .אָיְדְג א :היל
 עמש .היִלאָמְשל הוקספו אָדְחֶש בה .היִמיִל היקמפנ אָתּוכלמד אָתְמיִא
 שיא רבששיל הילקהשְ אָנמַחְר ירְּב :ףסוי בר רמא .הינימיל הוקספו אכלמ
 .אָמְלְע יאַהְב ּהיִנַמ הימְפְרְטִמְל יאקרב רפכ

 .ישש קרפ

 .סַעְכְו תּוריִהָי (די
9 

 | תקלתפמ ותמכח--אוה םכח םא ,רַהָיְתִמַה לכ : בר רמא הדוהי בר רמא
 . ונממ תק לתסמ ותאובנ-אוה איבנ םאו ,ונממ

 ותמכח-אוה םכח םא ,םעוכש םדא לכ :שיקל ןב ןועמש 'ר רמא
 . ונממ תקלתפמ ותאובנ-אוה איבנ םאו ,ונממ תקלתממ

 וידי תא ךרוכ היה-'וכו יארישב הירי ךירכ הוה ?השוע היה המ-דיבע הוה יאמ (גי

 .(תולוגמ םידיב תושעל ,ךירצ הדובעה השעמש ינפמ ,רוסא הזו) שדקה תדובע תא השועו ישמב
 חונק . . םידכ-'ברג |. עורז ילעב ויה ותיב ישנא לבא ,קידצ היה אוה-יבאפ ןב לאעמשי

 ,םירמוא-ירמא ? ופוס היה המ--היב אקלס יאמ .הדועפה רמנב םילכואש תוארפרפ-הדועפ

 אכלמ . םיבשוי ויה םיאנומשחה תיבמ ו ךלמה-יבתי ווה אתכלמו אכלמ . םירפסמ

 בוט שבכהש ,הרמא הכלמהו ,(שבכה ןמ רתוי) לכאמל בוט ידנהש ,רמא ךלמה-'וכו רמא

 .קיפמ אקד .( וניניב עירכי ימ) ? חיכוי ימ : ורמא-חכומ ןאמ ירמא .(ידגה ןמ רתוי) לכאמל
 הארה--אכלמ יפלכ הידיב יוחא .אב-אתא . םויו םוי לכב תונברק הלעמ אוהש-'וכו
 .ךלמה ינפ תמועל דיב תוארהל ץרא ךרדמ הז ןיאו-'וכו חרוא ואלו . ךלמה ינפ תמועל ודיב
 . ימת ןברקל ותוא הלענ לכָאמל בוט ידגה םא :(ךלמל רכששי) ול רמא-'וכו היל רמא
 הארה םג אלא ,ימע סיכסה אלש ,יד אל) תוכלמה תמיא וילע התיה אלש יפל-'וכו ליאוה
 ותרכו רחש (רכששי) ןתנ-'וכו אדחוש בהי . ונימי די תא ול ותרכי (קוחשב יתמועל ודיב

 אנמחר ךירב . וניטי תא םג ול ותרכ זאו ךלמה תאַז עמש--וכו אכלמ עמש .תילאטשה ודי תא

 . הזה םלועב ונמט ולומנ תא יאקרב רפכ שיא רכששי לבק רשא לע (םיהלא) ןמחרה ךורב--'וכו
 . האגתמה--רהייתמה (די
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 ןמ הלודג ול ןיקפופ וליפא ,םעוכש םדא לכ : שיטפ ןב ינמ יבר רמא |
 . ותוא ןידירומ ,םימשה

 .=ידה--הדההה ההדחה ה -

 . ינימש קרפ
 ? לָבְבל לֶאְרְשְו ּולְנְה הָּמָל (וט |

 ,םימחרה תא רכוז ה"בקה לש וסעכ תעשב וליפא :רועלא יבר רמא

 ָהיִּתִעַרַּ. :רמאנש ,םירג םהילע ופסותיש ידכ אלא ,םילבב ןיבל לארשי תא
 יברו .ןירוכ המכ הנממ םינכתל אלא ,האס ערוז םדא םולכ-י'ץֶרָצָּב יל
 . י'הֶתַא ימע יִמעדאלל יִּתְרַמָאָו הָמָחְר אל תֶא יִּתְמַחְרְו, :אכהמ--רמא ןנחוי

 .ירישע קרפ
 . יאחוי ןֶּב ןועמש 'ר תו וְּב עשוי 'ר תֶא אָביִקְע 'ר חוש סיִרָבְדַה זט

 יבשת לא :ונב עשוהי 'ר תא אביקע 'ר הוצ םירבד העבש :ר'ת
 לאו , םימכח ידימלת הישארש ,ריעב רודת לאו הנשתו ריע לש ההבוגב

 ישובח היהשכ ,יאחוי ןב ןועמש יבר תא אביקע 'ר הוצ םירבד השמח
 יא םא :ל'א .ךדמלמ יניא :ל"א .הרות ינדמל ,יבר : ל"א .ןורוסאה תיבב
 רתוי ,ינב :ל'א .תוכלמל ךרסומו אבא יאחויל רמוא ינא ,ינדמלמ התא
 לגע אלהו ?הנכסב ימ : ל"א .קינהל הצור הרפ ,קנִל הצור לגעהש הממ

 .סש4 .סכ ,3 סש8 .סשכ ,| ,8 עפוסצ

 תא ה"בקה רכוז תונערופה תעשב םגש ,חכומ ירה -םחרא דוע ףיסוא אל יכ חש =
 אלש הלא--'ונו ימע אלל יתרמאו 7 םהל חלפא םנמואה-םהל אשא אשנ יכ- . םימחרה
 . םעל יל ויהיו יב וקבדי ימע ויה

 םיבשו םירבוע םדא ינבש םוקמ אוהש יפל-הנשתו ריע לש ההבוגב בשת לא (וט

 יאנפ םהל ןיאו םדומלב םידורט םהש-םימכח ידימלת הישארש .ךרומלמ ךוקיספי רשא םש
 אצמת אמש ,ךאוב םרט ךלוק עמשה אלא-םואתפ ךתיבל םנכת לאו . רובצ יכרצב קופעל
 .דימלתל אוה יאננש-ךילגרמ םילענמ ענמת לאו .םשייבתו ןונה וניאש בצמב תיבה ינב תא
 -םירופאה תיבב שובח היחשכ .רבחתה ,ןתמו אשמב אוב-לדתשמ יוהו .ףחי תכלל םכח
 ופה לגעהש הממ רתוי . הרותב קסע רשא לע סוניירדא לש דמשה תרזנ תעשב ספתנש

 יאלה :רמולכ-הנכסב לגע אלהו . דָמַלְל הצור ינא דומלל הצור התאש הממ רתוי : רמולכ
 ? ךל תפכיא המו ךיפמ הרות ידמל לע ישפנ תא ןכסמ ינא
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 תא דמלמ התאשכו ,לודג ןליאב הֶלָּתִּת ,קנָחיִל תשקב םא : ל"א . הנכסב
 הוצמ : ךרבח הב לשבש הרדקב לשבת לאו ,הָּנִמ רפסב והדמל ,הרוח ךנב
 .םינב ולו השא אשונ--רוהמ ףוגו הוצמו ,רכש אלו תוריפ לכוא--לודג ףוגז

 ' .םָאְנש היבקה הָשלֶש זי

 בלב דחאו הפב דחא רבדמה :ןאנוש היבקה השלש :ןנבר ונת
 וב דיעמו והיבחב הורע רבד האורהו ול דיעמ וניאו וריבחל תודע עדויהו

 | .אפפ ברד המק ּהיִּב דַהְסַאְו ּהיִרוחְל דוג אָתַאַו אָטַח הָיְבּוטְד אָח יכ .ידיחי <
 ּףֶרוחְל ָתַא ,ןיא :ל"א ?דננמ דוג אָטַח הָיְבומ .:חיל רמא .אפפ בר היד
 דַע םּוקָי אל, :ביתכד ,ּהיִלְע תקַפמ אק "אַמְלָעַּב ער םש ,ּהיִּכ ּתְרַהְסמ

 .ו"שיִּפָּב דָחָא

 .םֶּתְלַבוס תַעדה ןיִא הָשלֶש .הֶזָל הָז םיִאְנְוש הָשלשּו םיִבָהְוא הָשלָש .םיִיַח םֶניִא םֶהיִיַח הָשלֶש (חי

 יניִנָאו ןיִנָחְמְרֶהְו םינמחרה :םה ולא ,םייח םניא םהייח השלש :ר"ת
 "< םידבעהו םירגה :םה ולא ,הז תא הז םיבהוא השלש :ןנבר ונת .תעדה
 שיו .ןיִרָּבַחַהְו םילוגנרתהו םיבלכה :הז תא: הז םיאנוש השלש .םיברועהו
 .לבבבש םימכח ידימלת ףא :םירמוא

 םנרפו שחכמ רישע ,האג לד :ןה ולא ,ןתלבוט תעדה ןיא השלש
 הנושאר םעפ ותשא תא שרגמה ףא :א"ו .םנחב רובצה לע האגתמה
 | .הריזחמו היינשו

 . תּוקּפּתְסִהַה תַדָמ (טי

 :יאעלא רב הדוחי יבר םושמ ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמאו
 ,וע ,טי סירכדו

 ןליאב הלתת .תוירבה לע לבקתמ אהיש ,רבד רמול תשקב פא-קנחיל תשקב םא
 . תואיגשמ רקובמ רפסב-הנומ רפסב .ומשמ ךתעומש תא רומאו לודג בר ינפב דומל-לודנ
 קר הזה םלועב לכוא ,בושחו לודג (הרקיע) הפונ רשא הוצמ השועה-'וכו לודג ףוגו הוצמ

 הפוגש הוצמ-רוהט ףונו הוצמו . אבה םלועב לבקי יתמאה הרכש תא לבא ,היתוריפ תא

 .םינב .דילומו השא אשונה שיאה םייקמ 1 הרהטב

 היבוטד אה יכ .תרחא ובלב בשוחו ךכ ויפב רבדמה-בלב דחאו הפב דחא זי
 < ,רחא שיא אבו--וכו דוגיז אתאו . אטחש היבוט ומשו דחא שיאב השעמה ותואכ--אטח
 בר (ותוקלהל הוצ) והכלה--אפפ בר הידננ .אפפ בר ינפל וילע דיעהו ידיחי , דוניז ומשש
 --ןיא שמ דוניזו אטח היבוש :(אפפ ברל הז דוניז) ול רמא--'וכו היבוט היל רמא .אפפ

 ךנה דבלב ער םשו וב דיעמ ךרבל התא-'וכו תדהסמק ךרוחל תא .(ןידה ןמ) אוה ןב
 . וילע איצומ

 ,רבד .לכט  רעסהל םיחונה ,םיִנָשְנְנה--תעדה ינינא . םועכל םיחונה--ןינחתרה (חי | -
 < תררש וב גהונש-םנחב רובצה לע האגתמה .םיגמהו םימפוקח--ןירבחה .םחור יפל וניאש

 ו . בוט לעפמ הזיא השע רשא ילכמ



 1 .םיחספ :ילבב דומלת 0

 . ךילע ףדור ךבל אחיו םילוגנרתו ןיזווא לוכיָת אלו לַצְּב בשו לַצָּב לוכא
 ןיִלֶתֶמ :רמא אלוע אָתַא יכ .ךתריד לע ףסיא ךָיְתְשְמִמו ְלְכיִמִמ תוחּפ
 יִלָקיקֶא-ילוקמ לֶכָמְר ,אָמיִלְעְב יִשָט-אָתְיְלַא לַכָאְר :אָבְרְעִמְב אָיַלְממ
 .בָפָש ּאָתָמְד

 .םיִלְהִּת רֶפְסְבָש חתוחְּבָשִּתַהְו תוריִשָה (כ

 ירפסב דוד רמאש ,תוחבשתו תוריש לכ :רמוא רזעילא 'ר ;ןנבר ונת
 :םימכחו .ןרמא רוביצ דגנכ : רמוא עשוהי יבר :ןרמא ומצע דגנכ ,םילהת
 ,דיחי ןושלב רומאה ;רוביצ דגנכ םהמ שיו ומצע דגנכ םהמ שי :םירמוא
 ּגאבל דיתעל גנו חוצינ .רוביצ דגנכ ,םיבר ןושלב תורומאהו ,ומצע דגנכ
 :כ"חאו הניכש וילע התרשש דמלמ--"רומזמ דודל, :ןמגרות ידי  לע--ליִּכָשַמ
 ,הניבש ו*לע התרש כ"חאו הריש רמאש ,רמלמ--"דודל רומזמ. :הריש רמא
 ךותמ אלו תובצע ךותמ אלו ולצע ךותמ אל הרוש הניכשה ןיאש ךרמלל
 רבד ךותמ אלא ,םילטב םירבד ךותמ אלו שאר .תולק .ךותמ .אלו קוחש
 ויִלָע יִהָּתַו ןגנמה ןּגנָּפ הָיְִו ןגנִמ יל וחק חֶּמַעְו, : רמאנש ,הוצמ לש החמש
 ןכו :אבר רמא .הכלה רבדל ןכו :בר רמא הדוהי בר .רמא .ו"ה די
 . בוט םולחל

 . םָדָא לש ויִתונוזְמ (אכ

 הדלויב וליאד ,הדלויכ םילפכ םדא לש ויתונוזמ ןישק :ןנחוי ר"א
 ריא .י'הְנלבאת ןובָצטְּב, : ביתכ תונוזמב וליאו +יםיִנָב יִדָלָּת .בָצָעְב. : ביתכ

 .' סב סע ,זמ .,ג תיפסרכב .וט -,ג .3 סול

 ןרטצת אל יכ) ךתיב תרוק לצב בשת זאו תוקריו םילצב לוכא--לצב בשו לצב לוכא ושי
 .קימתְדל הקיצמ םהב תלגרוהש םימעטמל ךתואת--ךילע ףדור ךבל .(ךיתובוח ליבשב ךתיב תא רוכמל

 רוכשל) ךתריד ריחמ לע ףסוהו ךתשממו ךלכאממ תֶקּפה--'וכו ךייתשממו ךלכיממ .תוחפ

 ילשממ--אברעמב אילתמ ןילתמ . (י"אמ) אלוע אבשכ--'וכו אתא | יכ ..(האנ הריד ךל
 \ןמש רשב) הילא לכואה--אתיליעב ישט אתיילא ליכאד .(י"אב) ברעמב םילשממ םילשמה
 ,(ויתודועס יכרצל ףיקהש הפקהה תא ונטמ עובתל םיאבה םישונה תמחמו הילעב רתתסמ
 :רמולכ) ריעה תופשא לע בכוש תוקרי לכ לכואהו--ביכש אתמד ילקיקא ילוקק ליכאד
 תא דירחמ שיא ןיאו ,םיוצמ םדא ינב ראשש םוקמב ,ריעה רעשב וליפא בכשל לוכי אוה
 .(תובוח ול ןיא יכ ,ותחונמ

 .,"תוניגנב חצנמל,, רמאנש םוקמ לכ-'וכו ןוננו חוצנ .ופוג ומצע לע-ומצע דגנכ כ
 ןמגרותמל רומזמה תא שחלו ליכשה אוה--ןמגרות ידי לע .אובל דיתעה לע םש רבודמ
 רחאו שדקה חור דוד לע התרש הלחתבש עמשמ-'וכו רומזמ דודל .םיברל ותוא ריבסה הזו
 חאב רמאל דוד ליחתהש רומזמה ךותמש עמשמ--'וכו דודל רומזמ .רומזמה תא רמא ךכ
 ךותמ ומכ--הוצמ לש החמש רבד ךותמ .דמל התא ןאכמ--ךדמלל .שדקה חור וילע
 רבד םג-חכלה רבדל .'וגו "ןגנכ היחו, בותכה ידי לע םג חכומש ומכ , הניננחו הרישה תחמש
 םדא םא-בוט םולחל ןכו .החמש לש שפנ בצמ ךותמ אלא הפי רווחתמו ררבתמ וניא הכלה
 .בוט םולח האור אוה החמש ךותמ ןושיל ךלוה

 *ןיבצע, בותכ היה ולאכ) הנשמ בצע עמשמ-|ובצעב . הדלוי ילבחכ--הדלויכ (אכ
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 לָכְל םֶחָל ןָתּונ, : רמאנש ,ףוס םי תעירקכ םדא לש ויתונוזמ ןישק :רזעלא
 ויתונוזמ ןישק : ןנחוי] רזעלא ר'או .י'םירזנל ףוס םָי רעל. :היל ףיִמְסּו י"רֶשָּב
 לָכְמ יִתוא לֶאגַה ךַאְלטַה, :ביתכ הלואגב וליאד ,הלואגה ןמ רתוי םדא לש
 רמא .י"יִתוא הָעְרַה םיִהלֶאָה. :ביתכ תונוזמב וליאו :אָמְלַעְּב ךאלמ - ער
 ,י'ךְל םימְצִת רדרדו ץוקו. : ןושארה םדאל היבקה רמאש העשב :ל'ביר
 ? דחא םובאב לכאנ רומחו ינא !עישבר :וינפל רמא .תועמד ויניע וגלז
 . ותעד הררקתנ דימ ,י"םֶחְל לכאּת פא תַעְָּב. : ול רמאש ןויכ

 | . עָרָה ןושְל (בכ

 בקמה לכו ערה ןושל רפסמה לכ :הירזע ןב א"ר םושמ תשש בר רמאו
 : רמאנש ,םיבלכל וכילשהל יואר וריבחל רקש תודע דיעמה לכו ערה ןושל
 ."אישת אל. היָב יִרְק ,י'אוש עמש אָשִת אל ייִרְתַּב ביתכו ,י"ותוא ןּוכיִלָשַת בֶלָּבְ

 ? יםֶלועְל 'ה תָמָאְו, רַמָא יִמ (גכ

 ליפהש העשבש .ורָמָא לאירבג י"ָיולְלַה םֶלועְל 'ה תָמָאְ : רמא ןנחוי יבר
 :היבקה ינפל לאירבג רמא ,שאה ןשבכב וניבא םהרבא תא עשרה דורמנ
 דיחי ינא : היבקה ול רמא .שאה ןשבכמ קידצה תא ליצאו ןֶנצֶאו דרא !עישבר
 ןיאש יפלו .דיחיה תא ליצהל דיחיל האנ ,ומלועב דיחי אוהו ימלועב
 . וינב ינבמ השלש ליצתו הכזת :ול רמא ,הירב לכ רכש ַחָפִפמ היבקה
 לאשימ היננח תא רצאנדכובנ ליפהש העשב :[ינולשהנ ינודצה ש"ר שרדדכ
 ! עישבר :ה"בקה ינפל דרבה רש יִמָקְרַּי רמא ,שאה ןשבכ ךותל הירזעו
 ןיא : לאירבג ול רמא .וללח םיקידצה תא ליצאו ןשבכה תא ןנצאו דרא
 םיבכמ םימהש ,ןיעדוי לכהו דרב לש רש התאש ,ךכב ה"בקה לש ותלודג
 ץוחבמ חידקאו םינפבמ ררקאו ךלא ,שאה לש רש ,ינא אלא .שאה תא
 : רמאו לאירבג חתפ העש התואב .דר :ה"בקה רמא .םנ ךותב םנ השעאו
 . "היוללה םלועל 'ה תמאו,

 < ,אנה ברדכ .וחורמא םיבש םיגד "םלועל 'ה תמאו, :םירמוא שיו
 הבר שררדכו .ויה חָנָמַא ינטקמ רודה ותואבש לארשי : אנוה בר רמאד

 ככ תומשד .טי סכ סע6 .קי ,ג סטפ .ןט סמ | סש4 .זט ,תמ | תיממרכ3 .גי סמ סכל .סכ ,ונק סיסתצ
 ו .5- ,!'ק סינסתפ .6 ,גכ 8

 . לודג ,ותוא סנרפמו ןז אוהש , םדאל ה"בקה השועש סנה-ףוס םי תעירקכ . (םיבר ןושלב

 --אמלעב ךאלמ .(ותסנרפ לע םימחר שקבל םדאה ךירצ ןכלו) ףוס םי תעירק לש םנכ
  םובאב .ורירוה--ונלז .יתוא םנרפמ ומצעב םיהלא--יתוא העורה םיהלאה .םתס ךאלש
 . .וחור טקש--ותעד הררקתנ . םיבשעו שק-דחא

 .ירק .וירחאל--הירתב . ורבח לע םירפממש הברב ןימאמה-ערה ןושל לבקמה (בכ
 2 . (דיעת אל) לילעת אל--אישת אל . וב ארק-.חיב |

 --ימקרוי .שאה ןשבכמ הירזעו לאשימ , היננח ולצינש העשב--ורמא לאירבג (גכ
 , יטתוא םיקרוזה תא ףורשל ,ץוחבמ שהלא--ץוחבמ חידקאו .דרבה לע הנוממה ךאלמ םש
 . היופרו הנטק התיה םתנומא--הנמא ינטק

 י-ם



- 
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 ,דמלמ %+ומש ןעמְל םֶעיִשויַו ףוס םֶיְּב םָי ל ורמי ביתכד יאמ :ירמ רב
 ךכ ,דחא . דצמ םילוע ונאש םשכ : ורמאו העש התואב לארשי ּורָמָהָש
 ! השביל .םתוא טולָּפ :םי לש רשל ה"בקה ל"א .רחא דצמ םילוע םירצמ
 התוא לטונו רזוחו הנתמ ובר ול ןתונש ,דבע שי םולכ ! ע"שבר :וינפל רמא
 ! ע"שבר :וינפל רמא .םהבש הצחמו דחא ךל ןתונ ינא :היל רמא ? ונממ

 דימ .בֶרָע היהי ןושיק לחנ :ול רמא + ןידל ובר תא עבותש דבע .שי םולכ |
 ארי .: ביתכד ונייחהו ,םתוא וארו לארשי ואבו השביל םכילשהו םַטֶלָּפ
 וליאד + 'םהבש הצחמו דחא, יאמו .י"םָיַה תפש לע תַמ םִיַרְצִמ תֶא לָאְרְש
 תואָמ עָשִּת. : ביתכ ארסיסב וליאו ,*רּוחַּב בֶכְר תואָמ שש. :ביתכ הערפב
 היבקה איצוה .אָלְזְרַפְד ירקַרְב והילט אתא ,ארפיס אָתַא יכו .+'לָורּב בֶכָר
 'םֶתולְסִמַמ םיִבָכּוּכַה ּומָחְלְנ םימש ןמ. :ביתכד ,םתוליסממ םיבכוכ םהילע
 יִרְוקַאְ אתחנ .אֶלורפר ירק נה .והודקא | והיל םיבכוכ ּותָחְנַּד ןָעַּכ .<'וגו
 ךנוברע םלשהו .ךל :ןושיק ילחנל היבקה היל רמא .ןושיק .לחנב והָישפנ
 ןושיק לַחנ. : רמאנש ,לודגה םיל םכילשהו ןושיק לחנ םפרג דימ .םיל
 קיתואב .םדקמ ברע השענש לחנ ?"םימודק לחג, יאמ .""םיִמּודק לַחנ םָפָרִּ
 . "היוללה םלועל 'ה תמאו. : ורמאו םיגד וחתפ העש |

 ?ַחיִשָּמל ןורוד איבַי ימ (דכ

 ונל רומא : יבר ול חלש ,יפוי יברב לאעמשי יבר הלחשכ :אנהכ בררמא
 ביתכד יאמ : אבא רמא ךכ :ול חלש . ךיבא םושמ ונל תרמאש ,םירבד 'ג וא 'ב
 :המָאְק יִבָה אלא !והְניִתְדיִבִע יאמ םיבכוכ ידבוע ?'םיוג לָּכ 'ה תֶא ּולְלַה
 ןנא ןכש לכ ,וחְל דיִבָע אָקְּד ,תואלפנו תורובגא 'םיוג לכ 'ה תא וללה,
 .חישמל ןורוד איבתש ,םירצמ הדיתע : ול חלש דועו ."ודְסַח ּוניִלָע רַבָנ יב
 אָיְנְכְכִא ,םהמ לבק : חישמל ה 'בקה ול רמוא :הָנִמיִה לבקמ וניאש ,הרובסכ
 לק שוכ האשנ .י"םירצמ יִּנָמ םינמשמ ּויָתֶא :דימ .םירצמב ינבל ושענ
 ודבעתשנ אלש ,ונא ,ךכ-- ,ןהב ודבעתשנש ,וללה המו : המצעב רמוחו
 ץירָּת שופ. דימ .םהמ לבק :היבקה ול רמא ! המכו המכ תחא לע -- ,ןהב
 , וללה חמו :הרמא ,המצעב ו'ק העשרה תוכלמ האשנ .י'םיהלאל ודי

 ספ .6 ,זיק סיגסק? .6כ סמ סש6 .כ 0 ספל .ג ,ד סיטפוק4 1 סע סע8 .) ,די תומק2 .ת--ו ,וק סילסתצ
 .כ חס סטפ .3 סמ

 לש תותינחב םהילע אב-אלזרפד ירקדב והיילע אתא .אבשב;-אתא יכו .אקה-טולפ
 ררקל (םינענכה) ודרי--'וכו ותיחנ . ןהה לזרבה תותינח תא ּוטַהְל ,וחידקה--'וכו ורידקא .,לזרב
 העשב חיטבהש המ ונל בישהו ורובדב דמעש--םלועל 'ה תמאו ורמאו וחתפ .םמצע תא

 .הערפ ליח תא םיה איקהש
 רבגש ודסח לע 'ה תא וללהי הז הככיא :רמולכ) ?םהישעמ המ-והניתדיבע יאמ (דכ

 םב השוע אוהש) םהל השוע אוהש--והל דיבע אקד 6! הז לע ול תודוהל ונילע אלהו ,ונילע
 תוכלמ .הנממ לבקי אלש בושחת איה -'וכו הרובסכ . החנמ-]ורוד .(ירובעב םהמ ומקנהב

 %ו ה
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 ךורב -שודקה ל"א ?המכו המכ תחא לע-- םהיחאש ,ונא ,ךכ--,םהיחא ןניִאש
 .תיח רעג. :רחא רבד .הָדָע ךל הנקוהיח רועג--י"הנמ תיח רַעְנ, : לאירבגל
 .ייהָנְעְרי ידָש ויו רשמ רוח הָנֶמְסְרְכִי. : ביתכד ,םינקה ןיב הררש :"הנק
 ןיבתכנ הישעמ .לכש ,היחב רועג :ל"א +: ןנחוי ר"א אבא רב :אייח ר'א
 םילגעכ םיריבא וטחשש - :"םיִמַע :יִלְנְטּב - םיִריִּבַא תַדְע. .דחא םּומְלּקְּב
 ןוממ לבקל םהידי .םיטשופש -- +"ףַסַכ .יִצַרְּב / םָּפַרְתִמ. .םילעב םהל ןיאש <

 םהל םרג ימ- י'ּוצָפִחְי תובָרְק םיִמַע רוב. .םילעב :ןוצר .ןישוע יאו
 : אָרַח דועו .םהב ןיצפח ויהש תוברק ?םיבכוכ ידבוע ןיב ורזפתיש ,לארשיל
 וב שי דחא לכו ימורבש לודג ךרכב שי םיקווש השמחו םיששו תואמ שלש
 הב שי הלעמו הלעמ לכו תולעמ ה"פש וב :שי דחאו רחא לכו תויִנְרִיִּב ה"םש
 ילאעמשי יבר הל יִרְמָאְו יברב ןועמש יבר רמא .ולוכ םלועה לכ תא ןוזל ידכ
 : רמאנש ,ךרבח ירבחלו .ךרבחלו ךל :ל"א ?ןאמל יִנָמ :יברל .יסוי יברב
 'הָיַהְי 'ח ונפל םיִבשיל יִּכ ןסֶחְי אל רָצֶאְי אל 'הל שק ּהָננְתֶאְו הֶרְחַס הָיָהְו
 תיב הז--ןפחי אלו ,ויתורצוא תיב הז-'רצאי אל, :ףפוי בר ינת .י'וגו

 .הבישיב ורבח םוקמ ריכמה הז :רזעלא יבה רמא ? "ה ינפל םיבשויל. יאמ
 הפכמלו, יאמ .הבישיב ורבח ינפ לבקמה הז :רזעלא 'ר רמא :יִרְמָאְד אָּבִא
 :.הרות ירתס ? ּוהְיִנ יאמו .אָימוי קיִתע הםכש , םירבד הסכמה הז + קיתע
 + והנינ .יאמו  .אימוי .קיתע הסכש םירבד הלגמה הז :ירמאד .אכיא
 . הרות ימעט

 רטקל ףסוי ;םלועבש בהזו \ ףסכ 3 0 רמא .הדוהי : בר -רמא
 .,ז'םִיִרְצַמ ץֶרֶאְב אָצְמִה ףסִּכַה לָּכ תֶא ףסוי טקליו :רמאנש ,םירצמל ואיבהו
 לָבְי לת ?ןינמ תוצרא ראשבו ןענכ ץראבש ,םירצמ ץראבש אלא יל ןיא

 -די זמ תיטתרכל -.תי ,גכ סיעשיפ ,סעפ .סש4 .6) ,תכ סם = .די- ,פ סעל .65 קס סינסת\

 .רעוב -םינקה ןיב .  לארשי תדע תא--הדע ךל הנקו . תיניטנצובה .ימור. תוכלמ--העשרה
 (חסונב) / םיבותכ ויה לארשי לע םיאיצומ ויהש תודוקפה יבתכ .לכש--דחא סומלוקב
 םדי םפ (םיטשופ) םיריתמ-ףסכ יצרב םפרתמ -. םעה יניצק-םיריבא .חערל :רטולכ ,דחא
 . המחלמל םתואתמ ושעש תומחלמה--'וכו תוברק .לארשי ןוצר תא תושעל ידכ ,ףסכ לבכל
 פה ימל הלאה תורצואה לכ-ןאמל ינה .םילדגמ--תוינריב .ול חלש תחא דועו--אדח רועו
 תיב . ןייהו ןגדה תורצוא--ויתורצוא תיב ,םימכחה ידימלתל--וכו ךירבחלו ךל ?םידעונ
 עדויה--הבישיב ורבח םוקמ ריכמה .ןפחב םירמשנו םירצאנה ףסכהו בהזח תורצוא--ןיזננ

 תיבב רידת יוצמ אוהש ,תוא הזו הבישיה תיבב תועיבקב םש םיבשוי וירבחש תומוקמה תא

 --והנינ יאמו . (םיהלא) םימיה קיתע--אימוי קיתע | םירמוא שי-ירמאד אכיא .דומלה
 = =וכו הלנמה הז . תישארב השעמו הבכרמ השעמ-הרות ירתס ? הלאה םירבדה םה המו
 -."וכו הפכש םירבדה תא (תולגל םהילע  היהי 'ה ינפל םיבשויל יכ : ךכ היהי בותכה רועשו
 .תווצמה ימעט-הרות ימעט



 5 .םיחספ :ילבב דומלת

 :רמאנש ,םתמע והולעה םירצממ לארשי ולעשכו .י"הָמָירְצִמ ּואָּב ץֶרָאַה
 יברו .םיגד הב ןיאש וז הלוצמכ הואשע :יפא בר רמא .י'םיִרצִמ תֶא ולצניש
 ןב םעבחר דע חנומ היהו .ןגד הב ןיאש הדוצמכ : רמא שיקל ןב ןועמש
 יָהְי, : רמאנש ,םעבחרמ ולטת םילשורי לע םירצמ ךלמ קשיש אב .המלש
 חקיו םיִלָשּורְי לע םירצמ ךְלֶמ קשיש הָלָט םֶעְבַחְר ָלֶמַל תישיִמְחה הָנָשּב
 לכ תֶא חקיו חַקְל לפה תֶצָו ךְלֶמַה תיּב תורעוא תֶאְו 'ה תיִּב תורַצא תֶא
 .ךלמ קשישמ ולמג .שוכ ךלמ חַרֶנ אב .ו'המלש הָשָע רֶשא .בָהְה יִנמ
 ואב :ןומירבט ןב ןומירדהל ּורְנָשְו שוכ ךלמ חרזמ ולטנו אסא אב :םירצמ
 היהו ןומע ינבמ ולטנו טפשוהי אב :ןומירבט ןב ןומירדהמ והולטנו ןומע ינב
 .היהו בירחנפמ ולטנו והיקזח אב :זחאמ ולטנו בירחנס אב זחא דע חנומ
 והולטג  םייפרפ ואב :והיקדצמ והולטנו םיידשכ ואב :והיקדצ דע חנומ
 ןיידעו . םיַעימ וחולטנו םיימור ואב :םייסרפמ והולטנ םיני ואב :םיירשכמ
 , .ימורב חנומ

 .אובְל דיִתָעָל םיקידצה תדועְס (וכ |

 הל רמא ןינמיזו ימא .יברד ּהיִמְשִמ 9 רמא ןינמיז אַ בר שרד

 ה יבקה ריתע ן קחצי תא למנת םויב. אמ ? ייקחְצָי תא למנה ו לודג
 רחאל .קחצי לש וערו םע דפח לומגיש םויב םיקידצל הדועס תושעל
 .ךרב :ול םירמוא .ךרבל םהרבאל הכרב לש םוכ ול ןינתונ ןיתושו ןילכואש
 ול ןינתונ .לאעמשי ינממ אצי רבכש יפל ,ךרבא אל .ינא :םהל רמוא
 ול ןינתונ .ושע ינממ אצי רבכש יפל ,ךרבל יואר יניא :םהל רמוא ,קחציל
 ,ןהייחב תויחא יתש יתאשנ רבכש יפל ,ךרבא אל ינא :םהל רמוא ,בקעיל
 :םהל רמוא .ךרבו התא לוט :השמל ול ןירמוא .ילע ןרסואל הרות הדיתעש
 םירמוא .יתומב אלו ייחב אל ,ץראל סנכיל יתיכז אלש יפל ,ךרבא אל ינא
 ןבל .יתיכו אלש ,ךרבא אל ינא ::רמוא .ךרבו התא לוט :עשוהיל ול
 רמוא ,ךרבו התא לוט :דודל ול םירמוא .'ונָּב עָשוהי ּונְּב ןונ. :ביתכד
 םַשְבּו אָשֶא תועושי םוכ. :רמאנש ,ךרבל חאנ ילו ךרבא ינא  :םהל
 ."אָרְקָא 'ה

 .גי ,זטק סילסת6 .זכ 1 9 סימס ירכד5 .ם ,סכ תיפסרב4 .וכ--סכ ,די ,6 סיכנמפ .ו) ,כי תומס .זכ ,םמ תימסרבב

 אה 7/0/07

 איהו הילא הנופ ףוע ןיא ןכלו ןגד הכות לא ורז אלש תשרכ-]גד הב ןיאש הדוצמכ הכ
 .לארשי ךלמ אשעב דימ והרזעיש ,ןומירבט ןב ןומירדהל ותוא חלש--וכו ורנשו . הקיר תראשנ

 'דליה,, הלמה .יכ--'וכו למניו ביתכד יִאמ .ומשמ-הימשמ . םימעפ--ןינמיז .(וכ
 ירהש , איה תרתוימ "למניו,, הלמה םגו ,דדלי ןיידע היה קחציש ןבומ רבדהש יפל , איה הרתו
 -ותומב אלו ."למגיו,, הלמה ןמ שרדה והזש-דפח לומגיש . "למגה,, םויב :בותכה ףוסב רמאנ

 תא בשוחו ךלוה םימיה ירבד רפוס-ונב עשוהי ונב ןונ . לארשי ץראב רבקהל הכז אלש .
 9 .עשוהיל ןב היהש ריכזה אלו עשוהי דע ףסוי ןב םירפא תוחפשמ תודלות =

 ב 0
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 .אָמוי
 ,ןושאר קרפ

 .הָמַח לַּנְלִּג לוק .זורְכ יִניִבְּג (א

 םכגכודל םיולו םכתדובעל םינהכ ודמע, ?רמוא וחמ זורכ יִנְבְנ :אינת
 םפירגאב השעמ .תואסרפ שלשב עמשנ ולוק היהו "!םכדמעמל לארשיו
 ול רש ,ותיבל אבשכו . תואסרפ שלשב ולוק עמשו ךרדב אבש ךלמה
 רבפו : רמ רמאד ,ונממ חבושמ לודג ןהכ לש ןכ יפ לע ףאו .הברה תונתמ
 רמא הנח רב רב הבר רמאו ,וחיריב ולוק עמשנו "יתאטח םשה אנא. :רמא
 אָּכָא אָכָהִּב בג לע ףאו וה תואסרפ רשע וחיריל םילשורימ :ןנחוי יבר
 המ ינפמ :יול ריאד .אָיְליִל אָכָהְו אָמָמָי אָכָהְו אָשְלּוח אָּכְל אָכֶהְו אָשְלּוח
 המח לגלג ינפמ ?הלילב עמשנש .ךרדכ םויב עמשנ םדא לש ולוק ןיא
 ,המח לגלג לוק אלמלא :ןנבר ונת .םיזראב רסנמש שָרָמְּכ עיקרב רָסנָמַה
 לגלג לוק עמשנ ,ימור לש הנומה לוק אלמלאו :ימור לש ּהָנמַה לוק עמשנ
 לוכ :ןה ולאו ,ופוס דעו םלועה ףוסמ ךלוה ןלוק השלש :ןנבר ונת .המח
 שיו .ףוגה ןמ האצויש העשב המשנ לוקו ימור לש הנומה לוקו המח לגלג
 העשב ,המשנא יִמָחַר ןנבר ועְבּו . אָיִדִר ףא :םירמוא שיו .הדיל ףא :םירמוא
 .הולטבו ,ףוגה ןמ האצויש

 ,ישילש קרפ
 .רָשעַמ םוסרח ןּב רזָעְלֶאְו יִנעָמ הָרּותה תֶא םָיִק לַלָה (ב

 המ ינפמ :ול םירמוא ינעל .ןידל ןיאב עשרו רישעו ינע :ןנבר ונה
 :ול םירמוא ,היה ויתונוזמב דורטו היה ינע :רמא םא ?הרותב תקפע אל
 היה םויו םוי לכבש ,ןקזה ללה לע וילע .ורמא + ללהמ רתוי ינע התא םולכ

 שדקה יתרשמ תא םוי לכב ררועל הנוממ היהש ,זירכמה (שיא םש) יניבנ-זורכ יניבנ (א

 תעשב לודנה ןהכה לש ולוק--'וכו לודנ ןהכ לש .חלש--רגש .םתרמשמ לע דומעל
 יפ לע ףא--'וכו אשלוח אכיא אכהד .לודג רתוי קחרמל עמשנ היה םירופכה םויב הדובעה

 השלוח ןיא (יניבגל .עגונב) ןאכו ,(תינעתה תמחמ שלח אוהש) השלוח שי (לודנה ןהכב) ןאכש
 - לוקה ןיאש) םויב ולוק תא עימשמ לודנה ןהכה-איליל אכהו אממי אכהו .(שלח ונניאש)
 -עיקרב רסנמ .(רקב םרטב) הלילב זירכמ יניבג רשא תחת (הלילב ומכ ךכ לכ וב עמשנ
 לש הנומה .ץעב רפונה רושמכ ,וב רבוע אוהש ,עיקרה יבע תא ובובס תעשב רסנמ אוה
 לע הנוממה ךאלמה לוק-אידיר .הדלויה תקעצ לוק-הדיל .ימורבש שערהו ןואשה-ימור
 -ימחר ןנבר ועבו . תחתמ םוהתה ימ תאו לעממ םימשה רטמ תא ארוקה  ,המדאה תאקשה

 .ףונה ןמ האצויה המשנה תקעצ לע םימחר םימכחה ושקבו



 7 .אמוי :ילבב דומלת

 ותסנרפל ויצחו שרדמה תיב רמושל ןתונ היה ויצח ,קיִעָּפְרַטְּב רכתשמו השוע
 דימהיב רמוש וחינה אלו רכתשהל אצמ אל תחא םעפ .ותיב ישנא תסנרפו
 יפמ םייח םיהלא ירבד עמשיש ידכ ,הבורא יפ לע בשיו הלתנו הלע .םנכיל
 דריו היה תבט תפוקתו היה תבש ברע םויה ותוא :ורמא .ןוילטבאו היעמש
 היעמש ול רמא ,רחשה דומע הלעש ןויכ .והסכו םימשח ןמ .גלש וילע =

 םוי אמש ,לפא םויהו ריאמ תיבה םוי לכב ,יחא ה :ןוילטבאל
 םור וילע ואצמו ולע ,הבוראב םדא תומד וארו םהיניע וציצה ?אוה . ןָנְעִמ
 :ורמא .הרודמה דגנכ והובישוהו ּוהּוכָמְו והוציחרהו ּוהוקְרפ . גלש תומא שלש
 תקפע אל המ ינפמ :ול םירמוא רישעל-.תבשה תא וילע ללחל הז יואר
 היה םולכ :ול םירמוא ,היה ןוממב דורטו היה רישע :רמוא םא ?הרותב
 ,םופרח ןב רזעלא יבר לע וילע ורמא ?םוסרח ןב רזעלא יברמ רתוי רישע
 םויו םוי לכו ,םיב תוניפס ףלא | דגנכו השביב תורייע ףלא ויבא ול חינהש
 הנידמל הנידממו ריעל ריעמ ב ויפיתכ לע חמק לש דונ לטונ היה
 השקבב :םהל רמא .אָיְרְגַא וב ושעו וידבע והואצמ תחא םעפ .הרות דומלל

 ,םוסרח ןב רזעלא יבר ייַה :ול ורמא .הרות דומלאו ךלאש ינוחינה ,םכמ =
 וימימו ..ותוא וחיניש ידכ ,הברה ןוממ םהל ןתנ ךלה .ךל םיחינמ ונא ןיאש
 .הלילה לכו םויה לכ הרותב קסועו בשוי אלא ,םתוא הארו ךלה אל

 . קיָּדְצַת לש ותְלּודָנ (ג

 : ביתכד ,ארבנ םלוע דחא קידצ ליבשב וליפא :רזעלא יבר רמאו
 קידצ ּורְמֶא- :רמאנש .קידצ אלא בוט ןיאו ,י"בוט יִּכ רואָה תֶא םיִהְלֶא ארי
 ינבל תולג םרוג ,ודומלתמ דחא רבד הָכַשְמַה לכ : רועלא ר'או בוט יִּכ

 0 ןהּפמ סמ תְסַאַמ תַעדַה הָּתַא יִב. : רמאנש ,ותלודגט 1 ותוא ןירירומ
 קירצ ארבנש דע ,םלועה ןמ רטפנ קידצ ןיא :ןנחוי ר'א אבא רב אייח ר'א
 ,ילע לש ושמש התבכ אלש דע--'שַָמֶשַה אָבּוג שָמָשַה חַרֶזְ, :רמאנש ,ותומכ
 האר :ןנחוי ר"א אבא רב אייח ר'או .יתמרה לאומש לש ושמש החרז
 יהל יב, :רמאנש ,רודו רוד לכב ןָלֶתִשּו דמע .םיטעומ םיקידצש ה"בקה
 : ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח יבר רמאו .ַלָבָּמ םֶהיִלָע תַשיו ץֶרֶא יִקצִמ
 .ז"םלוע דופי קידצָש :רמאנש ,םייקתמ םלוע דחא קידצ ליבשב וליפא
 ,אטח אלו םדא לש ויתונש בור ואציש ןויכ :ןנחוי ר"א אבא רב אייח ר'או

 .סכ 2 ילסמל | .ם.,5 פת 3 סומש6 | .ס | ,5 תנסק" | ,ס+ ו ד עסוק ו! ,ג סיעקיל .ד= ן0 תיק לבש %

 --הבורא .גנה שאר לע-הלתנו הלע .רנידה יצח ךרעב עבטמ ןימ-קיעפרט (ב
 . תרעובמה חאה-הרודמה .ןמשב--והוכסו .גלשה אשמ תא וילעמ וריסה-והוקרפ . בנשא

 .(םנודא אוהש ועדי אל םה יכ) ריעה רש תדובע דובעש-אירננא
 םלועה רוא תא םייקל וילעש חכונו האר םיהלא--בוט יכ רואה תא םיהלא אריו 0

 תותש ויהיש ירכ ,תורודה לכב םרזפ םיהלא-לבת םהילע תשיו . בוט אוהש ,קידצה ןעמל |
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 + ירמא אליש יבר יבד .ירמַשי ויָדיִסַח יל :רמאנש ,אטוח וניא בוש
 .בוש ,אמח אלו הינשו הנושאר םעפ ודיל הריבע רבד םדאל אבש ןויכ
 ."רומשי וידיפח ילגר. :רמאנש ,אטוח וניא

 . ותוא םיִעְיַסְמ רַהַטְל אָּב , ול םיִחְתּופ אָמַטְל אָּב (ד

 ?ְזַח ןּתִי םיונעלו ץיִלָי אוה םיִצַפַל םִא. ביתכד יאמ :שיקל ןב שירא
 + לאעמשי יבר יבד ינת .ותוא ןיעייסמ-רַהַטְל אב ,ול ןיחתופ--אָמַמְל אב
 .דודמ :ול רמוא ,טפנ דודמל אב .ןומְסְרפאַו טֶּפנ רכומ היהש םדאל לשמ
 ,ךמע דודמאש דע ,ןָּתְמַה : ול רמוא ,ןוממרפא דודמל אב : ךמצעל התא
 ובל תַמָטְמַטִמ הריבע : לאעמשי יבר יבד ינת .התאו ינא םֶשָּבַתֶאְש ידכ
 ,"םֶתמְטְ. ירקת .לא--י'םָּב םֶתְמְמְנ םֶהְּב ּואָממְת אלו, : רמאנש ,םדא לש
 0 ."םֶּתַמַטְנְ, אלא

 -טעמ ומצע אמטמ םדא :"םב םתמטנו םהב ואמטת אלו, :ד'ת
 ןיאמטמ--הזה םלועב ,הלעמלמ ותוא ןיאמממ--הטמלמ ,הברה ותוא ןיאמטמ
 | , . אבה םלועל ותוא

 ןישרקמ-טעמ ומצע שדקמ םדא : +"םישודק םָתיִיַהְו םָּתְשדַקְתַהָי : ר"ת

 . ב"הועל ותוא ןישרקמ -ז"הועב ,הלעמלמ ותוא ןישדקמ--הטמלמ ,הברה ותוא

 , יעיבש קרפ
 .קיִּדַצַה ןועְמָשְו ןודקומ םּורְדנסֶכְלִא (ה

 םוי ,היָּב דפפמל אָלִּב ,אוה םיזירג רה םוי תבטב םירשעו השמחב
 םהל ןתנו ובירחהל ןודקומ םּורְּדְנסְּכְלַאְמ וניהלא תיב תא םייתוכ ושקבש
 ידגב שבל ? קידצה ןועמש השע המ .קידצה ןועמשל  ועידוהו ואב .תושר
 .םהידיב רוא לש תוקובאו ומע םילשורי יִרָיִקִיִמּו הנוהכ ידגבב ףטעתנו הנוהכ

 .למ סכ סס4 .גמ סי רקיו3 .דל ,ג ילסמב .ט ,כ .0 סות.

 וידיסח ילגר 'וכו הריבע רבד םדאל אבש ןויכ .לבתה םויקל (יתשיו, ןושלמ דוסי)
 | .אטחה ןמ םיהלא ותוא רומשי זא ,םילגר יתש דסחב םדא גהנ םא--רמשי

 .ץל תויהלמ והוענמי אל ,םיצלה לא רבחתהל אב אוה טא--ץילי אוה םיצלל םא (ד
 םדא םא--אמטיל אב .ןח ה"בקה ול ןתי ,םיונעה לא רבחתהל אב םאו-ןח ןתי םיונעלו
 ודיב םיקיפסמ : רמולכו הילא סנכהל ,האמוטה חתפ תא-ול םיחתופ .עשר תויהלו אמשהל אב
 ..שודקו רוהט תויהל םימשה ןמ ול םירזוע--ותוא ןיעייסמ .(ובל תורירשב תכלל םימשה ןמ
 'רכומה ןיאו ער וחירש ינפמ-ךמצעל התא דודמ .רכומה-ול רמוא .טפלַּב-ןומסרפא
 -םתמטנו .המכח רבד לכל רשכומ היהי אלש ,בלה תא תמטוא--תמטמטמ .וב ףנטהל הצור
 רועשו) הברה אמטהל ותוא םיחינמ-הברה ותוא ןיאמטמ ."אמט, שרשה לש ף"לא הרסח
 --חלעמלמ . ץראב-הטמלמ .(םב םתמטנו-ואמטת םאו ,םהב ואמטת אלו :אוה ךכ בותכה
 .הברה םכושדקי זא ,טעמ ושדקתת םא-םתשדקתהו .םימשה ןמ

 וב ריפפהל רופאש-היב דפסמל אלד .םיתוכה לש םשדקמ םוקמ-םיזירג רה (ה
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 ,הז דצמ ןיכלהמ וללהו הו דצמ ןיכלהמ וללה ,ולוכ הלילה לכ ןיכלהמ ויהו
 ? וללה םה ימ :םהל רמא ,רחשה דומע הלעש ןויכ .רחשה דומע הלעש דע
 ועגפ .המח החרז ,סרפיטנאל עיגהש ןויכ .ךב ודרמש ,םידוהי וללה :ול ורמא
 :ול ורמא .ול הוחתשהו ותבכרממ דרי ,קידצה ןועמש תא הארש ןויכ .הזב הז
 תחצנמ איה הז לש ונקויד תומד :םהל רמא ?הזה ידוהיל הוחתשמ ךתומכש ךלמ
 ןיללפתמ ונאש ,תיב : ול ורמא ?םתאב המל : םֶהל רמא .יתמחלמ תיבב ינפל
 םהל ןתתו ,ובירחהל ,וללה םייתוכ ועָתִי ,ברחת אלש ךתוכלמ לעו ךילע
 ,ךינפל םידמועש םייתוכ וללה : ול ורמא ?וללה םה ימ : םהל רמא ! תושר
 יבזב םואלתו םהיבקעב םּובְקְנ דימ .םכדיב םירוסמ םה ירה : םהל רמא
 רהל ועיגהש דע ,םיִנקְרֶּבַה לעו םיצוקה לע םתוא םיררגמ ויהו םהיפוס
 ושקבש ךרלכ ,ןיִנָעְרַּב  והוערזו.והושרח ,םיזירג רהל ועיגהש ןויכ .םיזירג
 . בוט םוי והואשע םויה ותואו .וניהלא תיב תא תושעל-

 , ינימש קרפ
 .תָּבִש הָחוד שָּפַנ חוקּפ (ו

 ךירצ ןיאו ,חבושמ הז ירה--זיִרזַהְו ,תבשב שפנ ַחוקָּפ ןיחקפמ : ר'ת
 הדוצמ שרופ ,םיל לפנש קונית האר ודַציִב אָה .ןיד תיבמ תושר לוטיל
 בג לע ףאו-"ד'במ תושר לוטיל ךירצ ןיאו חבושמ הז ירה ,זירזהו, .והלעמש
 ז"ה ,זירזהו. .והלעמו אילוח רקוע ,רובל לפנש קונית האר .יִרָוּפ דָיִצ אקד
 הלעננש האר .אָגְרַד ןקתמ אקד ג'עאו--"ד"במ תושר לוטיל ךירצ ןיאו חבושמ
 לוטיל :ךירצ ןיאו חבושמ הז ירה זירזהו, .ואיצומו הרבוש ,קונית ינפב .תלד
 הקילדה ינפמ ןיקיספמו ןיבכמ . יִפָיְשְּב רֶבְּתִמְל ןיוּכְמ אקד ג"עאו-"ד"במ תושר
 אקד בג לע ףאו--"ר'במ תושר לוטיל ךירצ ןיאו חבושמ ז'ה ,זירזהו, :תבשב
 . יבוכמ ָךיִמְמ

 יולו ךרדב ןיכלהמ ע"בארו [אביקע יברו] לאעמשי יבר היה רבכו

 ינפל העיפומ הז שיא לש והארמ תומדכ-'וכו הז לש ונקויד תומד . םיתוכה-וללהו . תמה לע
 . תוינטק ןימ-ןינישרכ , יביוא לע ןוחצנה תא יל .תנתונו המחלמב

 רהממה-!ירזהו . םדאל תפקשנה תומ תנכס ריבעהל חרוטהו הגאדה-שפנ חוקפ \ו

 הלעמו רצ אוה דליח םע דחיש יפ לע ףא-ירווכ דייצ אקד בג לע ףאו .  שפנ חוקפב
 חונ אהיש ,רובה תפש תא ליפשהל ידכ ,רפע שוג-אילוח רקוע .םיה ןמ םינד ותשרב

 תלד הלעננ .רובה לא הנרדמ השוע אוה וז הריקע ידי לע-אנרד ןקתמ .וכות לא סנכהל
 (תלדה תא) רובשל ןוכתמ אוהש-יפישב רבתימל ןיוכימ אקד . תעבנ קוניתהו-קונית ינפב
 לש וא תכתמ לש םילכב-ןיקיספמו .ושימשתל ול םיכרצנה ,םירסנ הנממ ול וראשיש ןפואב
 ליפשמ אוהש-יכוכמ ךיכממ אקד .תושפנ תנכס הב שיש-הקילדה ינפמ .םימ םיאלמ סרח
 | . תבש יאצומב ןהילע תולצל םילחנה תא עינצמו

- 
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 וז הלאש הלאשנ .ןהירחא ןיכלהמ ע'באר לש ונב לאעמשי יברו רָּבַמַה
 : רמאו לאעמשי 'ר הנענ ? תבשה תא החודש ,שפנ חוקפל ןינמ : םהינפל
 קפס ,אב ןוממ לע קפסש הו המו--,י"תַמָו הָּבהְו בָעַה אָצְמי תָרָתמִחַמַּב םָא
 קקלתסתש הניכשל םרוגו ץראה תא אמטמ םימד תוכיפשו ,אב תושפנ לע
 .תבשה תא החודש ,שפנ חוקפל רמוחו לק ,ושפנב וליצהל ןתינ ,לארשימ
 --תומל ּוגָמקמ יִחְּבְזִמ םַעָמ 'וגו ּוהָעְר לע שיא די יִכו :  רמאו עיר הנענ
 : ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמאו ,"יחבזמ לעמ. אלו "יחבזומ םעמי
 שי קפסש ,הז המו .יחבזמ לעמ וליפא--תויחהל לבא ,תימהל אלא ונש אל
 רמוחו לק ,תבש החוד הרומח הדובעו וירבדב שממ ןיא קפס ,וירבדב שממ
 אוהש ,הלימ המו : רמאו רזעלא יבר הנענ .תבשה תא החודש :, שפנ חוקפל
 תא החודש ופוג לכל ו'ק ,תבשה תא החוד- םדאבש םירבא ח"מרמ דחא
 :ל"ת ,לפל לוכי ,+ּורמָשְת יִתותְּבַש תֶא. : רמוא הדוהי רב י"ר .תבשה
 איה הרופמ -+"םֶכְל איה שֶדק יִּכ. : רמוא ףסוי ןב ןתנוי יבר .קלַח--"ךא.
 ינב ורמשו, : רמוא איסנמ ןב ןועמש יבר .הדיב םירוסמ םתא אלו םכדיב
 רומשיש ידכ ,תחא תבש וילע לָלַה :הרות הרמא -*תָּבַשַה תֶא לֶאְרֶשְי
 אָניִמֶא הָוַה ,םֶמָה יאנה יא :לאומש רמא הדוהי בר רמא .הברה תותבש
 ן .םהב תומיש אלו-י'םֶהָּב יח :!הָריִּדִמ אָפיִדַע ידיד

 .הָבּושְּת הֶלּודְג ז

 וימי תכראמש הבושת הלודג :ןתנוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש ר'א
 + קחצי .ר'א ,דיחְיַחְ ויח ותָעְשְרִמ עָשְר בושב. :רמאנש ,םדא לש ויתונשו

 .הכ--זכ ,סי לסקותיד .ס תי סרקיו6 .וט סמ סש5 ,די ,סכ ס24 .גי ,6) סמ ,רי ,קכ סשל .6 ככ תומ1

 טא אוה קפפש--'וכו אב ןוממ לע קפסש . תעלקמ תכאלמ השוע-דרמ :ירק--רדס

 -'וכו םימד תוכיפשו .וינפב דומעישכ תיבה לעב תא חוצרל םג וא ןוממה תא בונגל קר אב
 ,תושפנ תנכס לש קפמ םושמ ,תרתחמב אצמנה לש וימד תא ךופשל תיבה לעבל רתוהש המ

 ידכ ,ושפנ תא חוצרל ול רתוה--ושפנב וליצהל ןתינ .ץראה תא אמטמה רומח ןוע והז
 -.חבזמה םעמ ותחקל רתומ ,הדובע דובעל אבש ןהכ אוה םא-יחב!מ םעמ .ומצע תא ליצהל

 ..תא םילשהל ול םינתונ אלא ,ותוא םיקיטפמ ןיא הדובעב ליחתה רבכ -םא לבא--יחבזמ לעמ אלו
 ןיד תיבב ןודינה םדא לע תוכז דמלל עדוי אוה םא ןוגכ ,שפנ תויחהל-תויחהל לבא . ותדובע
 החוד הרומח הדובעו .תוממ הז תא ליצהל וליעוי וירבד םא--וירבדב שממ שי קפס .גרהיל
 ול רתומ תאו לכבו ,תבשה תא החוד איהש דע ךכ לכ הרוטח שרקמה תדובע ירהו--תבש
 וירבאמ דחא ןוקית אוהש--םירבא ח"מרמ דחא אוהש . םדא שפנ תויחהל ידכ ,הקיספהל

/ 

 . -הלכל .ןמז רחאל התייחד לע תרכ םיבויחש יפל ,תבשה תא החוד איה תאז לכבו םדא לש

 .תא לארשי ינב ורמשו .ללכה ןמ שפנ חוקפ בותכה איצוה--סלח .שפנ חוקפל וליפא
 הוה םתה יאוה יא .ושפנ תא םייקל וז תבשב ורהזי תורחא תותבש תושעל ירכ--תבשה

 שפנ חוקפל ילש םעט) ילש תא רמוא יתייה םש יתייה ולא--והדידמ אפידע ידיד אנימא

 'לע חיחיש ידכ ,םדאל ונתינ םיקחהו תווצמה-'וכו םהב יחו . םהלשמ הלועמ אוהש ,(תבשב

 .םרי לע תומיש ליבשב אלו םדי

 ו



 ת]-ייי- .אמוי :ילבב דומלת

 ךורב שודקה תדמכ אלש ,הארו אב :ירמ רב הברד היִמָשִמ אָבְרְפמְב יִרָמָא
 קפס-םירבדב ורבח תא טינקמ םדא :םדו רשב תדמ .םדו רשב תדמ אוה
 -ונממ םייפתמ :רמול אצמת םאו :ונממ םייפתמ ןיא קפס  ,ונממ םייפתמ
 ה"ב שודקה לבא :ןוממב ונממ םייפתמ קפס ,םירבדב ונממ םייפתמ קפס
 וחק. : רמאנש 0 ונממ םייפתמ--רתסב הריבע רבוע םדא :ןכ וניא
 .:רמאנש ,הבוט ול קיזחמש אלא דוע אלו .י"ה לֶא ּובושו םיִרָבִּד םֶכָמִע
 ,ןברק וילע בירקה ולאכ ,בותכה וילע הלעמש אלא דוע אלו ..י"בוט קו
 םֶבְהא. :ל"ת ?תובוח יִרָּפ : רמאת אמשו .י'ּוניִתָפְש םיִרָפ הָמְלַשְנ : רמאנש
 ,הבושת השעש דיחי וליפאש ,הבושת הלודג :רמוא מ'ר היה :אינת .י"הבְדנ
 בש יִּכ הָבָדְנ םֶבָהא םֶתָבּושַמ אָפְרֶא. :רמאנש ,םלועה לכלו ול ןילחומ
 : ."ונממ. אלא ,רמאנ אל "םהמ,--ו'ּונְמִמ פא

 .םיפנחה תא םיִמָסְרַפִמ (ה

 קידצ בּושְבּ :רמאנש ,םשה לולח ינפמ םיפנחה תא ןימסרפמ
 תבושת .י'וגו "ותרהְזה אל יִּכ תּומָי אה ויִנָפְל לושָכִמ יִּתַחָנ לֶוָע הֶשָעְו וקְדַצִמ
 ;תונערופ לש הניד רזג םתחנש רחאל וליפאו תונערופה תא תבכעמ  ןיִטְלִחומַה
 הל םנכנ םורע ,הילעב תא תרבקמ תּושְרֶהְו :הלקת הפוס-םיעשר תולש
 .האיבכ האיצי אהתש יאולו ,הנממ אצוי םורעו

 7/0/70 7/0/0045 7.999 .ע0 0-7 7.7.0 .ע0 ער 0-0

 . ןושאר קרפ
 . םיקידצ לש םֶתְלפִת (א

 ךל רמול ? רֶתָעָּכ םיקידצ לש ןתלפת הלשמנ המל : רזעלא יבר רמא
 םיקידצ לש ןתלפת ףא ,םוקמל םוקממ ןרוגב האובתה תא ךפהמ הז רֶתַע המ
 .תונמחר תדמל תּונָזנַר תדממ ה'בקה לש ויתודמ תכפהמ

 0 קוו .0 סכ סק+ .סכ5 .סק3 .ג ,די עטו

 ו .סיעבמ--טינקמ .ומשמ--הימשמ .לארשי ץראב--אברךעמב 1
 .הבדנ (םלועה לכ תא) םבהוא זא ונממ יפא רסשכ--ונממ אלא .םויפ ונממ

 -הלקת הפופ םיעשר תולש . םירומג םיעשר לש םתבושת--ןיטלחומה תבושת (ח
 אהתש .תואישנה ,הרשמה-תושרהו .הרבע ירוהרהל םירכמתמ םה םתולש ךותמ יכ

 .הילא הסינכה תעשבכ אטה אלב הנממ האיציה אהתש--האיבכ האיצי

 ירתע, לעפה הזה םשה ןמ רזגנ ןשרדה תעדלו) םינש יתש לעב לודנ ןושלק-רַתַע (א
 .("ה ול רֶתְעי -,"קחצי רתעיו, ומכ ,הלפת תארוהל וב שמתשמ בותכהש
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 ,ינש קרפ

 .ובר יִפָמ עמָש אלש רֶבִּד רַמָא אל רֶזַעיִלִא יִּבַב (ב

 ןנחוי 'ר לש ותכוסב ןוילעה לילגב תַבָשָש רזעילא יברב השעמ :ר"ת
 :ול רמא ,ותכוסל המח עיגה .ןירסקב ּהָל יִרְמַאְו ,ירסקב יאעלא זיבר! ןב
 ,לארשימ טבשו טבש לכ ךל ןיא :ול רמא ! ןידס הילע שורפאש והמ ,יבר
 שורפאש והמ :ל'א ,הכוסה יצחל המח עיגה .טפוש ונממ .דימעה אלש
 ונממ ואצי .אלש ,לארשימ טבשו טבש לכ ךל ןיא :ול רמא ?ןידס .חילע
 עיגה .םיאיבנה יפ לע םיכלמ ודימעה ןימינב טבשו הדוהי טבשו ,םיאיבנ
 שריפו ןידפ יאעלא ןב ןנחוי יבר לטנ ,רזעילא יבר לש ויתולגרמל המח
 ,םירברב וגילפהש ינפמ אל ,אציו וירוחאל ותילט רזעילא 'ר ליִשְפָה .הילע
 .ובר יפמ עמש אלש ,רבד רמא אלש ינפמ אלא

 + ראפז ב ני יפב לש ריִנָחְכִ .סְִכַח יִריִמָלִמ לש ןילּוח תחיש
 וליפאש ןינמ :בר רמא ,אנונמה בר רמא ,אדא רב אחא בר רמא

 .וילוּבָי אל ּוהָלָעו :רמאנש ?דומל הכירצ םימכח ידימלת לש ןילוח תחיש
 ? םוסה תניש המכו .םוסה תנישמ רתוי םויב ןשיל םדאל רופא :יפא בר רמא
 .יִמָשָנ ןיִּתְש

 ךלה אלו ןילוח תחיש חַש אל וימימ :יאכז ןב ןנחוי ןבר לע וילע ורמא
 עבק תניש אל ,שרדמה תיבב ןשי אלו ןיליפת אלבו הרות אלב תומא 'ד
 אציו דימהבב םדא חינה אלו ד"מהבב םדא והמדק אלו ,יארע תניש אלו
 בשוי אלא ,םמודו בשוי םדא ואָצִמ אלו תופנוטמה תואובמב רֶהְרִה אלו
 ,רבד רמא אלו ,ומצעב אוה אלא ,וידימלתל תלד םדא חתפ אלו ,הנושו
 ץוח ,דימהבמ דומעל תע עיגה :רמא אלו ,םלועל ובר יפמ עמש אלש
 .וירחא גהונ ודימלת רזעילא יבר חיה ןבו . כ'הוי יברעו םיחספ יברעמ

 | . ןקוה ללה לש ויִריִמְלִמ (ד

 ,ןייואר םהמ םישלש ,ןקזה ללחל ול ויה םידימלת םינומש :ןנבר ונת
 .םהל דומעתש ,ןייואר םהמ םישלשו ,וניבר השמכ םהילע הניכש הרשתש

 .ג ,6 סי):ה1

 ,שמשה ךכי אלש ידכ--ןידס הילע שורפאש והמ .םירמוא שיו--חל ירמאו (ב
 'ר--'וכו טבש לכ ךל ןיא .אל וא ,תבשב יארע להא לע הפסוה םושמ רבדה רופא םא
 ןכלו ,ובר יפמ עמש אלש רבד רמא אלש ינפמ ,ותלאש לע ול בישהלמ טמתשה רזעילא

 < --אציו . ליטה-לישפה .לאומש יפ לע דודו לואש-םיאיבנה יפ לע .רחא רבדל ואישה
 ,רחא רבדל ואישה אוה-םירבדב ונילפהש ינפמ אל .רבדה תא ריתהש ,ורמאי אלש
 ."וכו רבד רמא אלש ינפמ אלא ,הרות ודמלל אלש ותוהדלו וגילפהל הזב ןיוכתנש ינפמ אל

 .הלטבל וניא (ירפל לפטה הלעכ) ובש לפטו לק רבד :רמולכ-לובי אל והלעו ג
 .חספה תיישע םושמ-םיחספ יברעב .הרות רבדב-רהרה אלו .תומישנ םישש-ימשנ ןיתש
 .םוי דועבמ םהב לוכאל ךירצש-םירופכה םוי יברעבו
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 ,לאיזוע ןב ןתני :ןלוכבש לודג .םינוניב םהמ םירשעו ,ןונ ןב עשוחיכ המח
 ,ארקמ חינה אלש ,זיביר לע וילע ורמא .יאכו ןב ןנחוי יבר :ןלוכבש ןטקו |

 תולק ,םירפוס יקודקדו הרות יקודקד ,תודגהו תוכלה ,דומלת ,הנשמ
 תחישו תרשה יכאלמ תחיש ,תּואָיְרמִיְִנ תופוקת ,תווש  תוריזגו תורומחו
 רבדו ןטק רבד ,םילעוש תולשמ ,םיסבוכ תולָשְמ ,םיִלקָּה תחישו םידש
 םייקל .אברו ייבאד תויוה :ןטק רבדו ,הבכרמ השעמ :לודג רבד .לודג
 ןטקבש רַחַאַמ יכו . י"אלמא םֶהיָתורְצואו שי יבהוא ליחנהל, : רמאנש המ
 ןב ןתנוי לע וילע ורמא !המכו המכ תחא לע םלוכבש לודג ,ךכ םלוכבש
 ,ריואב וילע חרופש ףוע לכ ,הרותב קפועו בשוי היהש העשבש ,לאיזוע
 . ףרשנ דימ

 . הָכִמ תוָצִמ רודה (ה

 םדא השוע םימיה תעבש לכ :ורמא ןאכמ .ורודת ןיעכ "ּובָשִת :ר'ת | =
 תועָצִמ :הכוסל ןלעמ ,םיאנ םילכ ול היה ?דציכ .יאָרָע ותיבו עבק ותכופ
 .הכוסב ןנשמּו הכוסב לייטמו התושו לכוא :הכוסל ןלעמ ,תואנ

 ,ישילש קרפ
 .יהְלּועְּב לֶזג אָנוש םיִהְלֶא 0 1

 'ה יִנַא יִּב :ביתכד .יאמ :יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי 'ר רמא
 ,םדו רשב ךלמל :המוד רבדה המל לשמ יהְלועְּב לג אָנש טָפָשִמ םָהא |

 ול ורמא .םיפכומל םכמ ונת :וירבעל רמא .םכמה תיב לע רבוע היה
 ירבוע ודמלי ינממ :םהל רמא .אוה ךלש םכמה לכ !ךלמה ונינודא : וידבע
 'ה ינא יכ, :רמא ךכ ה"בקה ףאו .םכמה ןמ םמצע וחירבי אלש ,םיכרד
 .לזגה ןמ ןמצע וחירביו ינב ודמלי ינממ--'וגו "טפשמ בהוא

 .ת/ ,5ס סיעטיפ ,סכ ,ק י1

 יקודקד .הרותבש הרתי תואמ אצויה טועמהו יוברה שרדמ--הרות יקודקר (ד

 .חרותל גייס תושעל ידכ ,תורמוח ורזנו תוירבה השעמ ירחא וקדקד םירפופהש המ-םירפוס

 הרזגב םידמלנה םירבד-תווש תוריזגו .רמוחו לקב ומצעמ ןד םדאש םירבד-תורומחו תולק

 ןינמ ךותמ םידמלנה םירבד--תואירטמיגו .הנבלהו המחה ךולה ןובשח--תופוקת .הוש

 ילע עונענ פ"ע דיתעה תא תעדל שוחנ .תונליאה תחיש--םילקד .תחיש . תויתואה יפורצ
 השעמ . םילעושב םילשמ-םילעוש תולשמ . םנמזב םיעודי םילשמ-םיספבוכ תולשמ .םיצעה
 יפל-ףרשנ דימ .ןתמו אשמ ילופלפ ,םיחוכו-תויוה . (דוטה תרות) לאקזחי הארש-הבכרמה

 . הרות ןתמ תעשב יניס רה לע הטהלש שאכ , שדק שאב םירעוב ויה וירבדש
 םכתבישי ןיעכ הכוסב םכתבישי אהתש--ורודת ןיעכ .'"ובשת זתוכסב,--ובשת (ה

 . דמול-]ןנשמ . הרידב
 הלזננש םדוק םנש יפ לע ףא ,לזנב האבה הלועה תא אנוש םיהלא--הלועב לזנ הו

 .ולש התיה
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 , יעיבר קרפ
 .הָבְרַע תַוָצְמ לש ּהָאְצומ .תֶּבִשַה תֶא םיחוד הָבְרַעַ בֶלּול וז

 יעיבש לח תחא םעפ .ופוסב הָבְרַעַו ותלחתב תבשה תא החוד בלול
 םוחינהו תבש ברעמ הברע לש תּויְּבְרִמ ואיבהו תבשב תויהל הברע .לש
 וריכה רחמל .םינבאה תחת םושבכו םולטנו םיִסּותְיִּב םהב וריכהו .הרזעב
 ידיצב םופקזו םינהכה םואיבהו םינבאה תחתמ םוטמשו ץראה ימע םהב
 ,תבשה תא החוד הברע טוביחש ,םידומ םיפותייב ןיאש יפל ,חבזמה

 ,םיאיבג דוסיי הברע :רמא דח .יול ןב עשוהי 'רו ןנחוי יבר : רַמַּתַא
 ,"םיאיבנ דוסי. רמאד אוה ןנחוי יברד םִיִּתְסִּ ו גהנמ הברע :רמא דחו
 .םִיִּתְסִּת .אוה םיאיבנ דופי הברע :ןנחוי ר'א והבא ר"אד

 .םיִטְטּומַה הָּיְלַע יִנָּב (ח

 רוטפל ינא לוכי :יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ הימרי ר"א היקוח ר'א
 רזעלא ילמלאו :וישכע דעו יתארבנש םוימ ,ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא
 םוימ--ונמע והיזוע ןב םתוי ילמלאו :וישכע דעו םלועה ארבנש םוימ-ימע ינב
 יבר םושמ הימרי יבר רמא היקזח יבר רמאו .םלועה דעו םלועה ארבנש
 ינא-םה ףלא םא ,םיטעומ םהו היילע ינב יתיאר :יאחוי ןב ןועמש
 ימו .םה ינבו ינא-םה םינש םא ,םהמ ינבו ינא-םה האמ םא ,םהמ יִנְמּו

 ה'בוק ּהיִטקְד הָנה אָרָד .יִפְלא יִרְפ יִנָמִּת :אבר רמאהו ?יאַה יִלְכ יִרמוז
 איר יִלָכַתְסמְ אָה :אישק אל ייףָלָא רָשָע הָנמְש ביִבָמ 0

 אירלקפסאב ילכתסמדו . הריאמ הניאש אירלקפסאב ילכתסמד אה ,הרז.גט
 .סל ,םמ לקקותי\

 .םיפנע-תויברמ .ייעיבשה םויב-ופוסב . תוכוסה נח לש ןושארה םויב-ותלחתב (ז

 םללכבו , םימכחה ינוקת לכב ורפכש ,סותיב םדסימ םש לע םיארקנה ,תיתד התכ ינב-םיסותיב
 ,ועדי יכ-םינבאה .תחתמ .םוריתסהו-םושבכו . הרותב םישרופמ םניאש ,הברע טובחב םג

 לוטלט רוסיאב םיאיקב ויה אלש-/ראה ימע .םינבאה תא תבשה םויב ולטלטי אל םימכחהש

 תא וגיהנהש-נהנמ .(יכאלמו הירכז ,יגח) םינורחאה םיאיבנה תנקת-םיאיבנ דוכסי . תבשב

 וא הברע לע ךרבל םא אוה תועדה יתש ןיב לדבההו) תאז ונקת אל לבא ,ךכ תושעל םעה
 . עַבְקִּת ,ררבתת--םייתסת .(גהנמ לע אל לבא , ךרבל ךירצ הנקת לע יכ ,אל

 .. ןידה ןמ םרטופו םהיתונועו םהישעמ תא לבוס ינא  ,יתוכזב--ןידה .ןמ רוטפל (ח

 ונרטפ זא יכ ,םלועה ןוע תא לובסל ינב רזעלא םנ ץפח ולאו-ימע ינב רזעלא ילמלאו
 היהש , םיכלמה לכמ רתוי וינעו קידצ היהש--והיזוע ןב םתוי . התע רעו םלועה ארבנש םוימ
 ישנא--הילע ינב .ויבא ייחב תוכלמ רתכ וילע םש אלו םעה תא טפש אוהו ערוצמ ויבא
 ארד יפלא ירס ינמת ? ךכ לכ (םיקידצה) סה םישעומ יכו--יאה ילוכ ירטוז ימו . הלעמה
 . ח'יבקה ינפל םיאצמנ (םיקידצ לש תורוש וא) תורוד ףלא רשע הנומש--ה''בוק הימקד הוה
 ילכתסמר אה . םיקידצ ףלא רשע הנומש ויהי הניכשה םוקמל ביבפ-ףלא רשע הנומש ביבס
 :הֶאְרַמַּב םילכתסמ י"ב ןועמש 'ר רבדמ םהילעש םיטעומה הילע ינב-הריאמה אירלקפסאב

 אה .(רורב הניכשה תא םיאורו) הריאמה (הניכשה ןיבו םהיניב תצצוהה הריאמה הציהמב)

 תא םיאור םניאו ךכ לכ םהל הריאמ הניא תאזה אירלקפסאה רשא םיכידצ שיו--ילכתסמד

 ו ל 1
9 , 2 
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 אָתִשְו ןיִתְלִּתִמ אמל תוחפ אֶל :ייבא רמאהו ?יאַה יִלָכ יִרטוז ימ הריאמה
 "5, ,ו"ול יבוח לָּב יִרְשַא. :רמאנש ,אָמּיש לכ הניכש ינפ ילְּכקְמְד יקירצ
 ילויעד אה ,רָבְּב יליְעְר אה :אָיָשק 'אל ?ווק אָּתְשְו ןיִתְלּת אָיִרְטמיִגְ
 .רב 3

 .םֶכָחְל הָמְכָח ףיסומ אּוה ךורב שודקה (ט

 אלש הארו אב :אפפ רב אניח יבר :אָמיַה יאו אריז יבר רמא
 אלמ  .קיוחמ ןקיר ילכ :םדו רשב תדמ .םדו רשב תדמ ה"בקה תדמכ
 ,קיזומ .וטיא .ןקיר  ,קיזחמ אלמ ילכ :אוה ךורב שודקה תדמ .קיזחמ וניא
 אל-ואל םאו ,עמשת--עומש םא ,י'וגו "עַמשּת עומָש םִא רֶָמאיַ :רמאנש
 --ךבבל הָנָפִי םאו ,שדחב עמשת--ןַשָיַּב עמוש התא םא :רחא רבד .עמשת
 .עמשת .% בוש

 .םיִדְסִח ו הקְרְצ י

 הרות ירבד ףא ב ךרי המ :ךל רמול ו הרות ירבד ולשמנ
 בוט המ םֶדֶא ףָל דיִגַה,, :ביתכד יאמ :רזעלא יבר רמאד ּוניַהְו .רתסב
 םע תֶכָל ענצהְו רָסֶמ תַבְהאְו טָפָשִמ תושע םִא יִּכ ףֶממ שָרוד 'ה הָמּו
 ענצהו, ,םידסח תולימג וז-"דסח תבהאו, ,ןידה הז--טפשמ תושע, ;ךיחלא
 לק םירבד אלהו .תמה תיולהו הפוחל הלכ תסנכה -"ךיהלא םע תכל
 ,'תכל ענצה,, :הרות הרמא ,אָיְסָהְרַפְּב תושעל ןכרדש ,םירבד המָו : רמוחו
 .המכו המכ תחא לע-אָעְנִצִּב תושעל ןכרדש םירבד

 .ח ,ו סכימ4 43 | ,1 סיריפס רימ5 .וכ ,וט תומפ5 .םי = ) סיעסאא

 אטלע תוחפ אל ?ךכ לכ םה םיטעומ םולכ--יאה ילוכ ירטוז ימ . בטיה רורב הניכשה
 אירטמינב .םוי לכב הניבשה ינפ תא םילבקמה , םיקידצ הששו םישלשמ תוחפ םלועה ןיא-"וכו
 שרדו ,הששו םישלש אוה "ול, הלמה לש תויתואה ףורצמ אצויה םוכסה--ווה אתישו ןיתלת
 רפסמכ אוה הרפסמ רשא ,םיקידצה תכל םיכחמה ירשא :אוה "ול יכוח לכ ירשא,, בותכה

 "ילייעד .(םיבר םהו) תושרב (הניכשה םוקמל) םיסנכנה--רבכ ילייער ,("ול,, הלמבש אירטמיגה

 . (םיטעומ םהו) תושר אלב .םיסנכנה--רב אלב
 םיהלא ףיסומ המכח וב שיש ימ-קיזחמ ג אלמ ילכ .וכות לא םינתונש המ--קיזחמ (ט

 .:רתוי דוע םכחלו עומשל ףיטות הרותה תא תדמלו תעמש םא-עמשת עומש םא . ותמכח לע
 --שדחב עמשת .ותוא ןיבט ךנהו תדמלש ךדומל לע רזוח התא טא-ןשיב עמוש התא םא
 .תדמל רשאמ ךתעד תא חיסת םאו--ךבל הנפי םאו .םישדח םירבד ודי לע ןיבהל וב םכחתת
 . דוע הב חילצת אל בוש , ךכ רחא הרותב קוסעל ץופחת םא--עמשת אל בוש . . םדוקמ

 ישעמ ויהש תוחולכ-"םיאלח ומכ,, : בותכה תא שרוד ןנע בר--'וכו ולשמנ המל ₪
 --רתסב ךרי המ .םיהלא השעט ויה תוחולה--"ןמא ידי השעמ,, ,תובוט םינבא לש ילח
 ןילא בפי אלש הב קסועה ןמ שרוד הרותה דובכש-רתסב תייד ףא .ןיעה ןמ רתסנו הסוכמ

 -תמה תיולחו הלכ תסנכה .םש םייוצמ םיבשו םירבועש םוקמב דמלי אלו תוירבה יניע תא
 ינפב-איסתרפב | .אענצב תאז השעי הינע הלכ תסנכהל וא ינע תמ תרובקל ובזבל ךירצ םא
 שיא 0 רתסב ינעל תנתינה הקדצ ראש ןונכ-אענצב תושעל ןכררש םיהבד .. םיבב

: 0% 
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 | :רמאנש ,תונברקה לכמ רתוי הקדצ השועה לודג :רזעלא יבר רמא

 : םידסח תולימג הלודג :רזעלא ריא .י'"חַבַזִמ 'הל רֶחְבְנ טּפָשַמּו הָקְדְצ השט,
 םדא םא -+דָמָח פל ורצק הקְדצל םֶכל ּועְרַ, : רמאנש ,הקדצה ןמ רחוי
 רמאו .לכוא יאדו :רצוק םדא םא ,לכוא וניא קפס ,לכוא קפס :ערוז
 :רמאנש ,הבש םידסח תולימג יפל אלא תֶמָּלִַשִמ הקדצה ןיא : רזעלא יבר
 | ."דפח יפל ורצק הקדצל םכל וערז,

 ןמ  רתוי םידסח תולימג .הלודג םירבד השלשב :ןנבר ונת
 ! ופוגב ןיב ונוממב ןיב - םידסח תולימג = ,ונוממב --הקדצהש | : הקדצה
 .,םייחל-הקדצ :םירישעל ןיב םיינעל ןיב -- םידסח תולימג ,םיינעל--הקדצ
 השועה לכ :רזעלא יבר רמא .םיתמל ןיב םייחל ןיב-םידפח תולימג
 טפשמו הקדצ בָקא, :רמאנש ,דסח ולוכ םלועל ואלמ וליאכ ,טפשמו הקרצ
 :רמול דומלת ,ץפוק-ץופקל אבה לכ : רמאת אמש י"ָץֶרֶאַה הֶאְלַמ 'ה דֶּסָח
 דָקָחְו, :רמול דומלת +ןכ םימש ארי וליפא לוכי .י"םיִהלֶא ףּרְסַח רקי המ,
 שיש ,םדא לכ :אפפ רב אמח יבר רמא .י"ויִאְרִי לע םֶלוע דעו םֶלועָמ 'ה
 לע םלוע דעו םלועמ 'ה דסחו,, :רמאנש ,םימש ארי אוהש עודיב ,ןח וילע
 לע רָסָח תרותו הָמְכָחַב הָחְתַּפ היפ, :ביתכד יאמ : רזעלא יבר רמאו ."ויארי
 הרות :אלא ?רסח לש הניאש הרות .שיו דסח לש הרות שי יכו ?"הְנושל
 לש הניאש הרות איה וז-המשל אלש הרות ,רסח לש הרות איה וז-המשל
 --חדמלל .אלש ,דסח לש הרות איה וז--ּהָדִמְלְל הרות :יִרָמָאְד אָּכִא .דסח
 .דסח לש העאש הרוח איה וז

 .ישימח קרפ
 .אּובְל דיִסָעְל םיקיִּדַצו םיִעָשְר (אי

 = ינפבו םיקידצה ינפב וטחושו ערה רציל ה"בקה ואיבמ אבל דיתעל
 .הרעשה טוחכ םהל המדנ--םיעשר ,הובג רהכ םהל המדנ--םיקידצ .םיעשרה

 .וכ = 65 ינםמ6 .זי | ,גק סב5 ,ת ,ו) סכ4 .ס ,ג) סילסת3 .בי ,' עשוס5 .ג ,סכ ילסמ

 .םכל וערז .םהינימל תונברקה לכ תא ללוכ "חבז, םשה-חבזמ . היתודוא לע תעדל ךירצ רחא
 הבוט הריצקה ןהו ,הריצק םשב דסחה תאו העירז םשב הקרצה תא ארק בותכה--'וגו הקרצל

 . תֶתִשָי וא ערזה חמצי אל אמש-לכוא וניא קפס . שרפמו ךלוה אוהש לככ ,העירזה ןמ

 .הקדצה לעבש בוטהו דטחה בור יפל-הבש םידסח תולימג יפל .םימולש תלבקמ-תמלתשמ
 . איה הקרצה-.הקדצל םכל וערז .וב חרוטו ול גאוד אוה המכ דעו ינעל ותקדצ השעמב השוע
 .יפל ולבקת רכשה תא לבא--דסח יפל ורצק .(רכש לבקל) רוצקל ידכ ערוז םדאש ,העירזה
 הלכו ןתח חמשמה ,ודיפפמו תמה תרובקב לפטמה ןוגכ-ונוממב ןיב ופוגב ןיב .הקדצבש דפחה

 אצומו וצפח תא גישמ-ץפוק . דפחו הקדצ תושעל :רמולב-ץופקל אבה לכ . הלאב אצויכו
 ךירצו יוצמ וניאו דפחה אוה רקי-ךרסח רקי המ . הקדצ םמע תושעל םינונהה םישנאה תא ול.

 . םירמוא שיו-ירמאד אכיאו .םיננוהמה םיינעה תא אצמלו תוכזל ידכ ,וירחא ףודרלו עגיתהל-

 . תוירבה יניעב רפחלו ןחל ותוא תגתונ איה םירחאל הרותה תא דמלמ אוה םא -הדמלל הרות.
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 תא שובכל ונלוכי ףאיָה :םירמואו ןיכוב םיקידצ :ןיכוב וללחו ןיכוב וללה
 טוח תא שובכל ונלוכי אל ךאיה :םירמואו ןיכוב םיעשר ?הזה הובגח רהה
 תיִרָאָש יִניִעָּב אָלְּפִי יִּכ :רמאנש ,םהמע ּהָמְת ה"בקה ףאו ?הוה הרעשה
 טוחל המוד הלחתב ערה רצי :יסא 'ר רמא .י"אְלָפ יִנִעְּב םּג 'וגו הוה םֶעָה
 יִלָבַחּב ןוָעָהיִכְשִמ יוח. :רמאנש ,הלגעה תותובעכ המוד ףוסבלו אָיְבְּב לש
 .י"הָאַטַח הָלְנָעֶה תובעבו אושה

 :דּוָּד ב חיִשָמ בו

 וספא 0 -- םווגל הָנְתֶאְו יִנָמִמ לאש ו התא יִנָּב 5 רַמָא 'ה
 ינא !ע"שבר :וינפל רמוא ,גרהנש ףסוי ןב חישמל האורש ןויכ .'ץְרַא
 .אבנתה רבכ תדמע אלש דע :ה'בקה ול רמוא .םייח אלא ךממ שקבמ
 .י'ול הָּתַתְנ ךממ לֶאָש םייח, :רמאנש ,ךיבא דוד ךילע

 .םֶדֶא לָש ורָצָי (גו

 + רמאנש ,םויו םוי לכב וילע שדחתמ םדא לש ורצי :קחצי 'ר רמא
 םדא לש ורצי :לי'בשר רמא ."םויה לָּכ ער קר ובל תובָשחמ רָצְי לכ
 שקבמו קידצל עָשְר חֶפוצ. :רמאנש ;ותימהל שקבמו םוי לכב וילע רבגתמ
 "ודיב ונבְזעי אל 'ה. : רמאנש ,ול לוכי וניא ,ורזוע ה"בקה אלמלאו .י"ותימהל
 ..דימהבל והכשמ ,הו למ ךב עגפ םא ,ינב :לאעמשי יבר יבד אנת .י'וגו
 ,הרות אלא םימ ןיאו ,י"םימ ּוקַחְש םיִנָבַא. : ביתכר ,םימיִנ-אוה ןכא םא
 אלַה. :רמאנש ,ץצופתמ-אוה לזרב םא : י"םימל וכל אָמְצ לָּכ יוה. :רמאנש
 ר"א ינמחנ רב לאומש ריא . יי'עלָס ץֶצופְי שיִטפְכּו 'ח םֶאְנ שָאָּכ יִרָבְר הּכ
 :רמאנש ,אבה םלועל וילע דיעמו הזה םלועב םדאל ותיסמ ערה רצי :ןתנוי
 ןירוק אייח יבר יבד ח'במאב ןכש ,גיןּונמ הָיָהִי ותירחאו ודבע רַעְגמ קנפמ

 :.ג) סמ סמל 53 5 סינסת6 .ס 1 תיק6רכפ | -ס כ סש4 .מ--ז ,3 סילסת8 .ת' | סיעטיפ .1 ,ת סירכו1
 .תכ ,טכ יפסמ1+ .טכ | ,גכ סימרי 10 /.6- ,סכ .סיעמיל .שי ,לי 8

 השענו ךלוה אוה ,טעמ וירחא ךשמנ םדאהשכ-םןוסבלו .שיבכע ירוק-איכוב (אי

 .הלגעה תובעכ

 .המחלמב גרהיו דוד ןב חישמ םדוק אוביש-=כוי ןב חישמל (בי

 ירבד אלה .ערה רצי--הז לוונמ . תשדחתמ ותער םוי לכב--םויח לכ ער קר ₪
 דאה לש ודבע אוהש ,ערה רצי והז--ודבע רענמ .לזובה תא תעפעפמ שאהו--שאכ

 ןפואב תופרוצמ היתויתואש ,אתיב-אפלא-ח''בטאב . דע--הדהס .וב טולשל ודיב רוסמה

 י''ע) םיפלאו (ס-מ ,ע-ל ,5-כ ,צ-י) תואמ ,(ו-ד ,ז-נ ,ח-ב ,ט-א) תוירישע ןהמ ואציש הזכ

 3 תואמ עשת-ץ ,תואמ הנומש-ף ,תואמ עבש-] ,תואמ שש-םב ,תואמ שמח -ך :ך"פצנמ ףורצ

 תב ןהל ןיאש ך"נ"ה תויתואה דוע וראשנו ; (ףלא םוכסל ם"ת ,ן"ש ,ף"ר ,ץ"ק ויהי הזכ ןפואבז

 םוקמב ם"מ : וז אתיבדאפלא פ"ע תופלהתמ ךכיפלו ; ףלחתהל ןמצעל גוז תונב ושענ ןכלו גוז
 .א"ה םוקמב ן"ונ דועו , תוירישעב הגוז תב-'ד םוקמב ו"יו ,א"ה םוקמב ן"ונ ,תואמב הגוז תב-'ם
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 יִּכ. :ביתכו ,הָעַתַה םיִנז חור יִּכ. :ביתכ :יִמָ אנוה בר .ןּונַמ. הדהסל
 ערה רצי :אבר רמא .םברקב ףוסבלו םעתה הלחתב--י'םָּבְרְקְּב םיִנז חור
 אביו, : רמאנש ,שיא וארק ףוסבלו ַחְרּוא וארק ףוסבלו ּףְלַה וארק הלחתב
 : ביתכו ,ֶחְרואָל תושעל ורקְבִמּו ונאצִמ הקל למ ריִשָעַה טיל 1%

 % תולעמה יִריִש תֶא דִוָּד רַמָא יִמ דָנְנְּב (די

 ימ :היִמק אָתְדְגַא .רָּדְסְמ חָוְהִּד ןנברמ או - ארסח בר היל רמא
 יבר .רמא יִבָה :ל"א ? דוד ןרמא ימ דגנכ תולעמה ריש ו"ט יִנַה ,ךל ַעיִמְש
 .אָמְלָעְל היִפְטָשִמְ יעְּבִאְו אָמּוהְת אָפְק ,ןיִתיש דוד הרכש העשב :ןנחוי
 רַמָא "! היל יִעְּבִמ "תודרוי. ; "תולעמ. יִכָה יא .ּהיָתְחִאְו תולעמ ו"ט דוד רמא
 אָּפַכ ,ןיִתיַש דוד הרכש העשב :רַמָתֶא יִכָה ,אָמְלַמ ןַּתְרַּכְדִאְו ליאוה :ּהיִל
 בתְממְל יִרָשִּד עַדָיְד ,אָבַא יִמ : דוד .רמא ".אָמְלט ּהיפְמשִמְל יִעָבּג אָמוהְת
 עדויה : דוד רמא .יָּבַמ היל רמָאְ אָּכְל ?הַנִמּו אָמוהַתְּב היִבָשִנְו אפסמַא םש
 המו :ומצעב רמוחו לק לפותיחא אשנ .ונרגב קָנַחָי ,רמוא וניאו רמול
 החמי ,השודקב בתכנש ,ימש :הרות הרמא ,ותשאל שיא ןיב םולש תושעל
 תחא לע--םימשבש םהיבאל ולוכ םלועה לכ ןיב םולש תושעל ,םימה לע
 רַפְתֶש אָמוהְּת תָחָנ .היִב ירש ,אָפְסַחַא םֶש בתכ .יִרָש :ל"א !המכו המכ
 בטרימ ,יִפְמ .ילְמר המכ ה ,אָבּוט תַחְנַר אותה ו ידיִמְרְג יִפְלַא

 . 4 ד ,כי ו 790 ספב בי ד כו

 . םתוא העתה הרקמב עמשמ--העתה .השקמ-ימר .('הדהס,, הלמה םוקמב *ןונמ הלמה תאצוי ךכו
 . תיבה לעב-שיא .ומע ןסכאתמ וניאו וילע רבוע-ךלח .םברקב עוטנ אוהחש עמשמ--םברקב

 .הדגא ירבד וינפל רדסמ היהש--'וכו הוהד .םימכחה דחאל--ןנברמ אוההל (דו
 ,חבזמה דופיבש הלעתה-ןיתיש .ךכ-יכה | .םתוא-ינה ? ךל עמשנ םולכ--ךל עימש ימ

 תא ףוטשל שקבו םוהתה הלעו ףצ-'וכו אמוהת אפק .םיכסנה וכפשנ הכות לא רש
 םוהתה ימ ודריש ידכו םרמא דוד םא) ןכ םא-יכה יא ..הטמל ודירוהו-היתחאו =

 ,''תולעמ יריש,, אל םיארקנ ויהי םירומזמהש היה ךירצ אלה--היל יעבמ תודרוי תולעמ . (הטמל

 -'וכו ןתרכדאו ליאוה .(םכחה ותואל ארסח בר) ול רמא-היל רמא ?"תודרוי ריש, אלא

 אכיא ימ .שקבו--יעבו .(תאזה הדגאה רבד) רמאנ ךכש (יתרכזנ) רבדה תא ינתרכזהש ליאוה

 ,(תטמל ררויו ללוצה) םרח לע (שרופמה םש) םש בותכל רתומ םא עדויש ימ שי םולכ--'וכו
 היל רמאד אביל ?(ונמתפיו םימה אצומ יפ לע) חנומ היהיו םוהתה לא והכילשנש ידב
 ןיב םולש תושעל .(ותלאש לע הבושת ול בישהש) רבד ול רמאש (שיא) אצמנ אל--ידימ
 תא םיקשמש-םימה לע .הלעבב הדנב יכ הרשחנש השאה תא קודבל-ותשאל שיא
 -ידימרג יפלא רפתיש אמוהת תיחנ .וכות לא והכילשה-היב ידש .רתומ-ירש .השאה
 (סוהתה) אוהש (דוד) הארשכ--'וכו אזחד ןויכ .הטמל תומא ףלא רשע השש םוהתה דרי

 חלחלתמ (רתויב ץראל ךוטמ אוהש המכ) רתוי הובג (םוהתה) אוהש המכ :רמא ,הברה דרי
 רשע השטח תא דוד רמא-'וכו תולעמ ו"'ט רמא .(היתוריפ תא תחמצמ ץראה) םלועה

 תומא ףלא לע ורימעהו תומא ףלא רשע השמח (םוהתה תא) והלעהו תולעמה ריש לש םירומזמו



- 
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 יִאד ןנזח אק  אָהְו .ידימרג יפלא אָעְרַאְד אָּכְמְמ המ עַמָש : אלוע רמא
 .וָה תֶרּפד יִמְלְּסִמ ּוהָנָה : הישרשמ בר רמא +א9ִמ יִעְבַנ אק] אָּתְרַּפ ורכ

 .הָּגְלּב תַּב םירמ (וט

 תֶאָשְנְו הכלהו התד הרימהש ,הָגְלְּב תב םירמב השעמ : ןנבר ונת
 הלדנסב תטעבמ התיה ,לכיהל םינוי וסנכנשכ .םינוי יכלממ דחא טוידרסל
 לארשי לש ןנוממ הלכמ התא יתמ דע !םוקול ,םוקּול :הרמאו חבזמה ג'ע
 תא ועבק ,רבדב םימכח ועמששכו ?קחדה תעשב םהילע רמוע התא יאו
 בבשי סנכנו אבל הָקוש ותרמשמ : םירמוא שיו .הנולח תא ומתסו התעבט
 הגליב יניכש ,ורכתשנ אל םיערה יִיָכְשָש פ'עאו .ויתחת שמשו ומע ויחא

 ןאַמְל אָמָלָשְּב .ןופצב ויחא בבשיו םורדב תקלוח םלועל הגליבש ,ורכתשנ
 ןאמל אלא ,הָרָמְשִמ הלוכל (הל) ןניסנקד ּוניַה ,אבל ההוש ותרמשמ : רַמָאּד
 ? ּהיָדיִדְל היל ןנסנק אָּתְרְּב םושמ .התד הרימהש הגליב תב םירמ : רמאר
 וא ּהּובָאְר וא אקושב אקי אָהוש + יִשְניִא יִרְמָאְדִּכ ,ןיִא :ייבא .רמא

 דע) ץראה יבעש--ידימרג יפלא אעראר אכמוס .הזמ חכומ-הנימ עמש .(ץראל תחתמ)
 דימ ,טעמ םירפוח םאש ,ונא םיאור אלהו--"וכו ןניזח אק אהו . תומא ףלא אוה (םוהתה

 תרפ רהנ לש תולעמה ןמ םיאב הלאה םימה-ווה תרפד ימלוסמ והנה ?םימ  םיעבונ

 לכמ הובג תרפה רהנ יכ ,הלעמל תרפה ימ םילוע ןהב רשא ,המדאה תולחמבש תולעמה)
 .(ךרד םהל ואצמי םא הובנ םוקמל תולעל ולכוי הובנ םוקממ םיאצויה םימהו תורהנה

 .אבצ שיאל-טוידרסל . הנליב המשש תרמשמה ןמ םינהכה דחא תב-הנליב תב ווט
 -םהילע דמוע התא יאו | .(תינויב) באז-סוקול .םוכויטנא ימיב-לכיהל םינוי וסנכנשכ
 ועבק .םינויה תא םיאנומשחה וחצנש רחאל--רבדב םימכח ועמששכו .םהל רזוע ךניא

 העבראו םירשעו תועבט עבראו םירשע ויה שדקמב--הנולח תא ומתפו התעבט תא
 ויה תועבטה לע .םינחכה לש תורמשמה עבראו םירשעמ .תחא לכל ןולחו תעבט ,תונולח
 הלאה תונולחה .םהלש הנוהכה ידגב תא םיחינמ ויה תונולחבו תומהבה תא םיטישפמו םילות

 .הלש ןולהה תא תחתופ התיח הדובעל הפנכנ תורמשמה תחאש העשב קרו םירוגפ דימת ויה
 הגולחש ,הילע ורזג םגו התרמשמ דימ תעבטה תא םימכחה וחקל הנליב תב םירמ האטחשכו
 תדובעב תפתתשמ ןיידע וז תרמשמש ,רכז םוש היהי לבל ,התדובע תעשב וליפא ,רוגס הוהי
 בבשי םנכנו .אובל תרנפמ התיה ,שרקב תרשל התע העימשכ--אובל ההוש .שדקה
 התיה הגליב תרמשמשכו ,הנליב לש ותרמשמ ינפל התיה בבשי לש ותרמשמ יכ--ןיחא
 . םיעשרה לש םהינכש--םיערה ינכש .רתוי תבכעתמ בבשי תרמשמ התיה ,אובל תרחאמ

 התיה ןופצב הקולחהו--ןופצב .םינפה םחלב קלה תלטונ--תקלוח .בבשי--חנליב יניכש
 הלוכל ןניסנקד ונייח .  רמואה ירבדל חניתה--רמאד ןאמל אמלשב .רתויב הדובכו הבושח
 ןניסנק אתרב םושמ . תרמשמה לכ תא םיפנוק ונאש המ אוה ןוכנ הז ליבשב--הרמשמ

 ישניא ירמארכ . ןכ--ןיא .(היבא תא) ומצעב ותוא םיסנוק ונא תבה ליבשב יכו--הידידל היל

 ;רמולכ) ומא לש וא ויבא לש איה קושב קוניתה תחיש : תוירבה םירמואש ומכ--'וכו אתוש

 זוב ירבד היבאמ העמש אלול :וז םירמ םג ןכו .ויתובאמ עמוש אוהש המ רבדמ קוניתה
 . (ןכ תרבדמ איה םג התיה אל זא יכ ,הדובעהל
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 --עשרל יוא : ייבא רמא ?הרמשמ הלוכל ןְניִסְנק ּהימאְו אּבַא םושמו .ּהיָמָאְד
 ירפ יִּכ בוש יִּכ קיִּדַצ ּורָמָא. : רמאנש ,ונכשל בוט-קידצל בומ ,ונכשל יואו
 | ,יּולְבא םֶהיִלְלַעַמ

 ,הַציִּב
 .ינש קרפ

 . בוט םויְּב ותָשְרְד יִעָמּושְו רֶזְטיִלַא יבִר (א

 ולוכ םויה לכ שרודו בשוי היהש ,רזעילא יברב השעמ :ןנבר ונת
 ,הינש תכ :ןיִסַמַּפ ילעב וללה :רמא ,הנושאר תכ התצי .בומ םוי תוכלהב
 חתצי : ןידכ ילעב וללה : רמא ,תישילש תכ : תויבח ילעב וללה : רמא
 ילעב וללה :רמא ,תישימח תכ :ןיִניִנָל ילעב וללה :רמא ,תיעיבר תכ
 וינע ןתנ .הראמ ילעב וללה :רמא ,תאצל תישש תכ וליחתה . תוסוכ
 ,רמוא ינא םכל אל ,ינב :םהל רמא .ןינתשמ םהינפ וליחתה ,םידימלתב
 ןתריטפ תעשב .העש ייחב ןיקסועו םלוע ייח ןיחינמש ,ואציש ,וללהל אלא
 יִכ ול ןוכָנ ןיִאְל תּוָמ ּוחְלָשְנ םיִקַתְמִמ ּותָשּו םיִנָמְשַמ ולב וכל :םהל רמא
 תודח יכ, יאמ ,?"םָבְזְעַמ איה 'ה תודָח יב ובצַעת לַאְו ונינדַאל םויה שודק

 .'םחל רמא : ןועמש יברב רזעלא יבר םושמ ןנחוי יבר רמא ?"םכזעמ איה 'ה
 . ערופ ינאו יב ונימאהו םויח תשודק ושדקו ילע וול ,ינב : לארשיל ה"בקה

 . בוט םיי תַמְמַש (ב

 םי תחמש אָהְו ,"העש ייחב ןיקסועו םלועה ייח ןיחינמש, :רמ רמא
 . תושר בוט םו תחמש :רמאד ,ּהיִמְעַמְל רזעילא יבר + איה .הוצמ בומ

 ,התושו לכוא וא אלא ,בוט םויב םדאל ול ןיא :רמוא רועילא יבר :אָיְנַתְ
 :ןנחוי ר"א .םכל ויצחו 'הל ויצח ,והקְלַח :רמוא עשוהי יבר .הנושו בשוי וא
 .בותכו ,ֶךיִהְלֶא 'הל תרצַע, : רמוא דחא בותכ .ושרד דחא ארקמ םהינשו
 חל הלופ רא +: רבס רזעילא יבר + דַציִב אָה ,י"םֶכָל הָיִהִּת תָרָצַע :רמוא דחא
 .םכל ויצחו 'הל ויצח ,והקלח :רבס עשוהי יברו :םכל ולוכ וא

 יס | ,טכ רכדמכ4 .ת/,זט סירכד3 .י מ סימתכב .י ג סיטסו

 :דועפל ,ותשרד עצמאב-הנושאר תכ התצי .בוט םויב-שרודו בשוי היהש (א
 = "יאדמ רתוי םה םיטוהל :רמולכ) ןיי לש תולודג תויבח ילעב--ןיסטפ ילעב .בוט םוי תדועס
 :שרדמה תיב יכ-הראמ ילעב .םיכפ--ןיניגל .(הרות עומשל הנופ םבל ןיאו הליכאה רחא
 רשוח אוהש ,ובשה יכ--םינתשמ םהינפ וליחתה .הז לע רעטצה אוהו הברה ןקורתה
 "איה 'ה תודח,, בותכה שרדו-ערופ ינאו .הדועס--העש "יח .תאצל םיצור םה םנש ,םהב

 .םכיתופקה תא םלשל םכל רוזעת ,ה"בקה ליבשב םיחמש םתאש ,גחה תחמש :אוה ךכ "םכזעמ
 . הללגב וולתש טכיתואולהו

 .-.ותטישל ,ומעטל ךלוה-הימעטל . אלה-אהו .(רזעילא 'ר) ןודאה רמא-רמ רמא (ב
 . (?םיבותכה ןיבש הריתפה תא בָשִיְל ךיא) ?הז הככיא-דציכ אה .דמולו--הנושו
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 . הָנָשַה שארמ ול םיִבּוצְכ םֶרָא לָש :ויִתּונזִמ ג

 ןיבוצק םדא לש ויתונומ לכ :הָאְנוח יאְנָּבַרְּד ַהּוחַא אפילחת בר יִנּמ
 םיבוט םימי תאצוהו תותבש תאצוהמ ץוח ,םירופכה םוי דעו הנשה שארמ ול
 ןיפיפומ-ףיסוה םאו ,ול ןיתחופ-תחופ םאש ,הרות דומלתל וינב תאצוהו
 1 והזיא--וּונֶּגח םויִל הָסְּכַּב רֶפוש שֶדחַב ּועְקִּת ? הֶאְרִַכ יאמ :וחבא ד'א .ול

 אוה לֶאָרְשִיַל קח יי : ביתכו ,ה"ר הז :רמזא יִוָה ?וב הסכתמ שדחהש גח
 : ביתכד ?אוה יִנזְמְר אָנָעְל "קח, יאהר עמשמ יאמ .ייבקעי יהלאל טפשמ
 ינפירטה. : אָכָהִמ-רמא ארטוז רמ .י"העְרּפ םָהָל ןַתָנ רשֶא םקח תֶא ּולְבָאְ

 דובכל לכוא היה וימי לכ : ןקזה יאמש לע וילע ורמא :אינת : י"הָה םָחְל <
 חינמ ,הָנַמיִה האנ תרחא אצמ :תבשל זז :רמוא ,הֶאְנ המהב אצמ . תבש
 לכש ,וב התיה תרחא הדמ ןקוה ללה לבא .הנושארה תא לכואו הינשה תא
 תיב :יִכָה יִמנ אינת .<םוי םוי 'ה ףורָּב, : רמאנש ,םימש םשל ויה וישעמ
 ."םוי םוי 'ה ךורב. :םירמוא ללה תיבו :ְךיִתְּבַשְל יבש דָחְמ : םירמוא יאמש

 . תֶּבַש לֶש חָרְָי הָמָשָנ (ד
 ה'בקה ןתנש ,הוצמ לכ :יאחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבְד רמא

 : רמאנש ,אענצב םהל ןתנש ,תבשמ ץוח ,אָיְסָחְרַפְב םהל ןתנ ,לארשיל
 תבש ! הילע םיבכוכ ידבוע ּושָנָעְיִל אל ,יִבָה יִא ."לֶאְרְשִי .יִנּב .ןיִבו יניב
 יִמנ הרכש ןתמ : אָמיִא תיִעָב יאו .והְנִעְדּוא אל הרכש ןתמ ,והניעדוא

 .!י ,₪) תומכ6 .כ ,תס .סי)סת5,,ת 9 ילטמ4 .בכ | זמ תיטפרב5 .ס סם סש5 ,ד | ,6פ סילסה1 <

 ול טיבצוק םירופכה םוי דעו הנשה שארמ-'וכו ול םיבוצק םדא לש ויתונוזמ לכ
 תואצוהב תוברהל אלש רהזהל וילע ןכלו הנשה ךשמב רכתשהל 'דיתע אוהש המ לכ תא םדאל
 תא-'וכו תותבש תאצוהמ ץוח .הבצקה לע ול ופיסוי אל יכ ,ויתונוזמ לע תורתו
 המכ רכתשהל העש רחאל וא דימ ול םיאיצממ אלא ,שארמ> ול ובצק אל הלאה תואצוהה
 והמ-הארק יאמ | .טעומ רכש ול םיאיצממ-ול ןיתחופ .הלאה םיכרצה לע זבזבמ אוחש
 -וב הפכתמ שדחהש .6 הנשה שארב תונוזמ םיבצוקש םיעדוי ונא בותכ הזיאמ) ? בותכה

 יבשויל תיברעבו חרזמה יבשויל תירחשב אלא ,םדא לכל תיארנ הניאו וב הםכתמ הנבלהש
 איהו תצקמב האלמתנ רככ הנבלהש ןמזב םילח םינחה ראש יכ--הנשה שאר הז .ברעמה
 יאמ . ותסנרפ) וקח לארשיל בָאְקִי הזה גחב--אוה לארשיל קח יכ :םוקמ לכב תיארנ
 .ןאכמ--אכהמ ? תונוזמ (תארוהל) ןושלל תשמשמ "קח,, הלמה יכ חיכומ המ--'וכו עמשמ

 הפיה תא לוכאל ידכ ,לוחה ימיב העורגח וז תא לכוא אוהש אצמנ--הנושארה תא לכואו
 ןמדזתש ,הטוב היה אוה--םימש םשל .תבש דובכל התליכא ירה הזכ ןפואבו ,תבשב הנממ

 גואדל ךבל ןת ךלש עובשב דחאה םויה ןמ--ךיתבשל ךיבש דחמ .תבשל האנ המהב ול
 .ונתרזעו ונכרצ תא ונל סמעי-םוי םוי . תואבה ךיתותבשל

 ידבוע ושנעי לא-הילע םיבכוכ ידבוע ושנעיל אל יכה יא  .יולגב-איפהרפב (ד
 .(תווצמה לעו הרותה לע ם"וכעה תא ה"בקה שינעמ םימכחה תעדלו) תבש לולח לע םיבכוכה
 התא הצור םאו-אמיא תיעב יאו .ם"וכעל ה"בקה עידוה תבשה רבד תא-והניעדוא תבש

 .ןכ םג-ימנ .רַמא
20 

 ב"ה
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 המשנ : שיקל ןב ןועמש יבר רמאד  .והניעדוא אל הריתי המשנ ,והניעדוא
 ,ונמיה התוא ןילטונ תבש יאצומלו ,תבש ברע םדאב היבקה ןתונ הריתי
 , שפנ הדבא יו ,תבשש ןויכ-"שפעו תַבָש, :רמאנש

 ,ישילש קרפ
 . תומָאְּבָש םיִזַע לֶאְרְשָי וה

 ,ןה ןיזעַש ינפמ ? לארשיל הרות הָנִּתִנ המ ינפמ :מ'רד ּהיִמְָשִמ אָנִּת
 --"ומל תד שא ונימימ. :לאעמשי 'ר יִבָד אנת .י"ומֶל תָּד שֶא וניִמיִמ.:רמאנש
 ,שא ולא לש םהיתד :יִרְמָאְד אָּפִא .שא לש תד םהל ןתיל וללה ןייואר
 .םהינפב דומעל הלוכי ןושלו המוא לכ ןיא לארשיל הרות הנתנ אלמלאש
 , תויחב בלכ ,תומואב לארשי :ןה ןיזע השלש :שיקל ןב שיר רמאד ונייה
 . תונליאב ףלַצ ףא :םירמוא שיו .תופועב לוגנרת

+ -< 

 ,הנשַה שאר

 , . ןושאר קרפ
 .לָבּויְּב םיִדָבַעֶה רּורָחַש א

 . התליחתמ תכלוהו תשדקתמש ,דמלמ--י"םיִשָמַחַה תנָש תֶא םֶתַשדְהְ
 םידבע ויה אל כ"הוי דעו ה'רמ : הקורב ןב ןנחוי 'ר לש ונב לאעמשי ר"א ןאכמ
 םיחמשו םיתושו םילכוא אלא ,םהינודאל םידבעתשמ אלו םהיתבל םירטפנ
 --רפושב ןיד תיב ועקת ,םירופכה םוי עיגהש ןויכ :םהישארב םהיתורטעו
 .ןהילעבל תורזוח תודשו ןהיתבל םידבע ורטפנ

 .' ,סכ םלקיול .2 ,גכ סירכדפ | .וי ,6) תו

 (הרתיה המשנה) שפנה לע יו-שפניו .תבשב החמשלו החונמל בל בחור--הרתי המשנ
 0 ..חל הכלהש

 לש םהיתד .םבל תא תענכמו םחכ תא תשתמ הרותהו ,ףרע ישקו שפנ יזע--םיזע (ה

 ץע ןימ--ףלצ .םתוא חצנל השק-םיזע .שאכ םיטהול םה םהינהנמו םיפוא--שא ולא

 . (םיוברעפפאק)
 םימדוקה םיבותכה ןמ ירהש ,אוח רתוימ- הזה בותכה-םישמחה תנש תא םתשדקו (א

 אוה לבויהש ,רבכ חכומ "יעיבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו 'וכו םינש תותבש עבש,

 :םע הליהתמ הניא לבויה תשודקש--התלחתמ תכלוהו תשדקתמש .םישמחה תנשב

 םירטפנ םידבע ויה אל .הנשה שארמ רבכ הלח איה אלא ,םירופכה םויב רפושה תרכעה

 -םידבעתשמ אלו ."רורד םתארקו,, ךכ רחאו "רפוש תרבעהו,, הלחתמ רמאנש יפל-םהיתבל
 .י"םישמחה תנש תא םתשדקו,, רמאנש ומכ ,הנשה שארמ הלח רבכ לבויה תשודקש יפל
 .ןירוח ינב םהש תואל--םהישארב םהיתורטעו
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 .הָנָשַה שארְּב םֶדָא לָש וניִּד (ב

 יאמ .הפוסב תרשעתמ ,התלחתב הָשְרֶש הנש לכ :קחצי יבר רמא
 ; ביתכ  "תישרמ, --ויהָנָש תיִרָחא דעו הָנַשַה תיִשאָרְמ, :ביתכד ? אָמַטמ
 םדאה תא ןינד ןיא : קחצי ר'או . תירחא 5 תיִאְד הפוס :"הנש תירחא דעו
 רענח לוק לֶא םיִקְלֶא עַמָש יִּכ. :רמאנש ,העש התוא לש וישעמ יפל אלא
 -לש ויתונוע ןיריכזמ םירבד השלש :קחצי :יבר .רמאו ."םָש .אוה רָשָאּב

 : ןנח יבר רמאד .וריבח לע ןיד .רסומו הלפח ןיָעְו יוטנ ריק :ןה ולא ,םדא
 לא ירש רֶמאתַ :רמאנש ,הלחת שנענ אוה ,וריבח לע ןיד רסומה לכ
 רמאו .י'וגו ."הְרָשְל רפסְל םֶהָרְבַא אב, :ביתכו ,א'וגו "ףךיִלָע יִסָמַח םֶרְבַא
 ,הקעצ ,הקרצ :ןה ולא ,םדא לש וניד דזג ןיִעְרְהִמ םירבד 'ד :קחצי יבר
 --הקעצ :"תֶוָמַמ 8 הָקְדְצּו. :ביתכד-הקדצ .השעמ יונישו םשה יוניש
 םיִהלֶא רַמאיַ : ביתכד-:םשה יונישו :וגו "םֶהָל רצב 'ה לֶא ּוקַעצי, :ביתכד
 :ףוסבלו ,י'הָמָש הָרָש .יּכ יִרָש ּהָמְש תֶא אָרְקִת אל ָךֶתְשַא ירש םֶתְרְבַא לֶא
 םיִהְלָאָה אָרִיַ: - : ביתכד-השעמ יוניש : י'וגו "הָעָמִמ יּתְחָנ םגו הָתְוא יִתְכְרְבְ
 הערה לַע םיִהלֶאָה םֶחָנ : ביתכו ,"הָעְרָה םֶּכְרִדִמ ּובָש יִּכ .םֶהיִשעמ תֶא
 רַמאיַו. : רמאנש .םוקמ יוניש ףא :א"יו ."הֶשַע אל םָהְל תושעל רָּבְּד רָשַא
 :קחצי יבר רמאו .יו"לּודג יוגל ּףֶשֶעֶאְו. :רדָהַו יי'וגו "ל ּףְל םֶרְבַא לֶא 'ה
 ויִלֶא תֶָכְלּוה ּתַא עודמ רָמאיַג :רמאנש ,לגרב ובר ינפ ליבקהל םדא בייח
 .לַיָמְל הָל יִעְּבִא תבשו שדחבד .ללבִמ--ישתֶבְש אלו שָדח אל םַָה

 .הָנָשה שארֶּב םיִחָּתְפנ םיִרָפִס הָשלָש (ג
1 

 דחא ,ה"רב םיחתפנ םירפס השלש :ןנחוי ר"א יאַדְּפִמּורְכ יבר רמא |
 לש .םִיִִנניִּב לש דחאו םירומג םיעשר לש דחאו םירומג םיקידצ לש |

 --םירומג םיעשר לש , םייחל רָּתְלַאְל םימתחנו םיבתכ:--םירומג  םיקידצ
 .וט ,זי םיםסרכ7 | -ו ,זק סיל:ת6 -כ ,י ילסמפ .3 ,גכ סםָג .ס ,זט סשפ .ז* ,פכ תיטסרבפ .בי ,' סיר

 . .גכ ,ד -כ סיכנמ15 5 סע סע11 45 ,בי תיקסרכ10 ,' ,ג סנוי9 .זט סש 028 =

 ינפל םירבדמו הנשה שארב םישר םמצע תא םישוע לארשיש-התלחתב השרש (ב

 -תושרמ . הכרבו רשע תנש היהתש הפומ--הפופב תרשעתמ .שרכ םינונחת ירבד םוקמה

 --תירחא היהתש וא) הבוט תירחא הל היהתש-תירחא הל תיאד ."שר,, ןושלט ,ף"לא אלב
 ןודנ היהי זא ,העש התואב הבושתב .רוזשי םאש-העש התוא לש .(תתולדל-התישרל ץק

 יפכ-םש אוה רשאב .ןמז רחאל עישרהל דיתע אוה םא וליפאו וישכע לש וישעמ יפכ
 -םדא לש ויתונוע םיריכזמ .לארשיל עישרי ךכ רחאש יפ לע ףא ,וישכע לש ותקדצ
 ןויעו  .לפנל יוטנ ריק תחת רבוע אוה םא-יוטנ ריק .םימחרל יואר אוה םא וילע םינדו
 לע ןיר רסומו | .ושקובמ תא השעתש ,ותלפת לע ךמוסו הנוכב ללפתמ אוהשכ--הלפת
 :הרש הרמאש ומכ) ול השעש הערה לע ורבח תא ונידי םימשה ןמש ,רמוא אוהשכ-ורבח

 --חשעמ יונש .התוא רבק אוה --הרשל דפסל .(ה ,זט תישארב ,"ךיניבו יניב 'ה טפשוי,,

 ךרצנ-לזימל הל יעביא .הזמ חכומש ירה-ללכמ .רמאנ ךכ רהאו--רדהו .הבושתב הרזח
 | .(עשילא לא) תכלל היה

 .םהיתויוכז לע םיבורמ םהיתונועש--םירומג םיעשר .דימ-רתלאל (ג
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 'םוי דע ה"רמ םידמועו םיולת-םיינוניבו ,התימל .רתלאל םימתחנו םיבתכנ
 :ןיִבַא יבר רמא .התימל םיבתכנ-וכז אל ,םייחל ובתכנ-וכז  ,םירופכה
 הז-"רפסמ וחמי, ,י'ּובָתְּבַי לא םיקידצ םַעְו םיימ רָפְסִמ ּוחָמַי ?הַאְרְק יאמ
 םעו ,םירומג םיקידצ לש ןרפס הז-םייח. ,םירומג םיעשר .לש .ןרפס
 :אָכְהְמ-רמא קחצי רב ןמחנ בר .םיינוניב לש ןרפס הז--"ובתכי לא םיקירצ
 :םיעשת לש ןרפס הו-"אנ ינחמ. ,ייּתְבָתַּכ רֶשַא ףרֶפסִמ אָנ יִנחְמ ןיא םָאְו
 ןרפס הז-'תבתכ רשא,  ,םירומג םיקידצ לש ןרפס הז--"ךרפסמ, .םירומג
 . םיינוניב לש

 . ןידַה .םויָל ןָה תותָּכ שלש (ד

 םיקידצ לש דחא ,ןידה םויל ןה תותכ שלש :םירמוא יאמש תיב :אָיְנִת
 םירומג םיקידצ .םירומג םיעשר לש דחאו םיינונב לש דחאו םירומג
 ןימתחנו ןיבתכנ .םירומג םיעשר ,ב'הועה ייחל .רתלאל ןימתחנו ןיבתכנ
 םלוע ייחְל הָלֶא ּוציקְי רֶפָע תמָדִא יִנָשָיִמ םיִּבְרְ :רמאנש ,םנהיגל רתלאל
 י 4 ו םנהינל 7 םיינועב ו ו תופרחל הל

 דסח 2 +: םירמוא לה ם : "תָיחְמּ תיממ : הנח הרמה 0

 םהילעו .י"ילוק תֶא 'ה עַמָשָי יִכ יִּתְבַהא, : דוד רמא םהילעו .דפח יִּפְלְכ הטמ
 ןפוגב לארשי יעשופ .י'ַעיָשּוהְי יִלָו יִתולָד* הלוכ הָשְרַפַפ לכ הרמאנ
 ,שדח בי רחאל .שדח ב"'י הב ןינודינו םנהיגל ןידרוי ןפוגב ם"וכע יעשופו
 ילגר תופכ תחת רָפַא םישענו ןתרזפמ חורו תפרשנ ןתמשנ הלכ ןפוג
 ילבא .י'"םֶכיִלְגב תופּכ תַחפ רפא ויְרָי יִּכ םיִעָשְר םֶתוסע :רמאנש ,םיקידצה
 .תרותב ורפכשו םיִסְרוקיִפָאָהְו 'מוכעל םירמומהו םיִמָנאְל תורוסָמהְו םיקודצה
 םייחה ץראב םתיתח ונתנשו רובצ יכרדמ ושריפשו םיתמה תייחתב ורפכשו

 םנהיגל ןידרוי  ,ויריבחו טבנ ןב םעברי ןוגכ ,םיברה תא ואיטחהשו ואטחשו

 - "םיִעָשּפַה םיִשָנָאָת יִרְְפְּב ּואְרְו ּואָצְיַו, :רמאנש ,תורוד ירודל הב ןיגודינו
 .לבמ לואָש תולבְ םרוצו :רמאנש ,םילכ םניא םהו הלכ םנחיג "וגו

 ה סס סשז .8 זועק סילסת6 .ו ,כ .5 ל םוממפ .ט ,גו סילכ!4 .3 כו ל6יכד8 .35 53 תומספ .טכ ,טס סילסת\ =
 .רכ וכ סיעשיפ .סכ ,ג יכסלמא

 -? תאז םידמל ונא בותכ הזיאמ-הארק יאמ .םילוקש םה םהיתויוכזו םהיתונועש--םינוניב
 .ןאכמ-אכהמ

 -היחמו תיממ 'ה .םונהיגה ןמ םילועו םהירופי תמחמ שיכובו םיקעוצ-םיפצפצמו (ד
 םהיתונועש ליאוה-דפח יפלכ הטמ דסח ברו .םתוא היחמו בשו" העשל םתיממ 'ה
 .םידרוי םניאו תוכז ףכל ערכהה תא דסחה בר םיהלא הטמ ןכל ,הצחמ לע הצחמ םה םהיתויוכזו
 .תא םירסומה םינישלמה-םיסנאל תורוסמה . הפ לעבש הרותב םירפוכה ;-םיקודצה .םונהינל
 -הרותב ורפכש .םימכח ידימלת םיזבמה-םיפרוקיפא . (םייונה ןמ) םיקיצמ ידיב לארשי ןוממ

 :המוא ליטמה םנרפ הז-םייחה ץראב םתיתח ונתנשו .םימשה ןמ הרותה ןיא : םירמואש

 ."םתרוצו,, ומכ-םרוצו .םימש םשל אלש רובצה לע הרתו
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 ןיאו :"ול .לובזמ, :רמאנש ,לובזב םהידי וטשפש יפל ?המל ךכ לכו .יול
 .ג'וגו "ָךֶל לָבְז תיִּב יִתיִנָב הנָּב, :רמאנש ,שדקמה תיב אלא לובז

 .דָפַה יִפְלכ היטה ה
1% - 

 ?דַבָע יִכיִה--"דפח יפלכ הטמ דסח ברו, :םירמוא ה"בו :רמ רמא

 'ר .י"וגו "ּוניִתונוע שובכי ּוטמָחְרְי בושי : רמאנש ,שבוכ :רמוא רזעלא יבר

 יִבְד אָנִת .י"ַעַשָּפ לע רבעו ןִָש אָשנ, :רמאנש ,אשונ :רמוא ח"רב יסוי
 :אבר רמא .הדמה איה ךכו .ןושאר ןושאר ריבעמ :לאעמשי יבר

 ןוע אָשנ. :רמאנש ,ויעשפ לב לע ול ןיריבעמ ,ויתודמ לע  ריבעמה לכ
 : אבר רמא .והידהּב בישחמ ,תונוע אָבְר אָכִא יד ,קחמנ וניא ומצע ןועו

 .עשפ לע רבועש ימל +ןוע אשונ ימל-'ִעָשָּפ לע רָבַעְו

 . הָלְפְּת רֶרַס הָשמְל הֶאְרְה אּוה ךּורָּב שודקה ו

 רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא : ןנחוי ר"א--5"אְרְקִיו ויִנָּפ לע 'ה רבעי
 רדס השמל ול הארהו רובצ חילשכ היבקה ףטעתנש ,דמלמ :ורמואלי
 לוחמא ינאו הזה רדסכ ינפל ושעי ,ןיאטוח לארשיש ןמז לכ :ול רמא .הלפת
 רחאל אוחה ינא ,םדא אטחיש םדוק אוה ינא--"ה 'ה, : םהיתונע םהל
 -6"תַָמָאָו דָפַח ברו םיפא ךָרָא ןונח] םוחב לֶא. ג: הבושת השעיו םדא אטחיש
 :רמאנש ,םקיר תורזוח ןניאש ,תודמ גייל התורכ תירב :הדוהי בר רמא
 ?"תמאו. ביתכו "דסח ברו, ביתכ :יִמָר אפליא .ז'וגו "תיִרָּב תָרָוכ יִבְנָא הנה
 יהא ףְלּו, ביתכ :יִמָב .רועלא יבר ."דפח ברו.+-ףוטבלו ,"תמא,--הלחתב
 םלשת חתא יכ,-הלחתב ?י"והָשַעַמְּכ שיִאְל םֶלשְּת הָּתַא יִּכ. ביתכו יידְסַח
 'ה קידצ, םיהכ :ימר אנוה בר ."דסח ינדא ךלו.-ףוסבלו ,"והשעמכ שיאל
 ."ריפח,--ףוסבלו ,"קידצ,--הלחתב ?"וישעמ לָבְּב דיִסָחְו ביתכו +ויִכְרִּד לבב

 םילסת8 .' סש סע? .סם6 | ,דכ תועמפ .תירסכ סמ4 מי ,[ סכימב .גו ,ם .8 סיכנמפ .וט ,טמ סילסת1
 זי ספק סכפ 2 ב

 .שדקמה תיב תא םנועב ובירחהש- = לבזב םהידי וטשפש
 ,תונועה תא-שבוכ . 9 דסח יפלכ ה"בקה הטמ ךיא) ? השוע אוה ךיא-דיבע יכיה (ה

 תויוכזה ףכש ידכ , תונועה לש םינזאמה ףכ תא היבגמ אוה-אשנ . תויוכזה קר הנראשתש ידב:
 םינזאמה ףכמ ריבעמ אוה םינושארה תונועה ינש תא-ןושאר ןושאר ריבעמ .הטמל עירכת
 אכיא יארד . היבקה לש וגהנמ-הדמה .םתוא תועירכמו תונועה ןמ תובורמ תויוכזה תושענ ךכו

 לש בור שי דוע ןושארה ןועה תא ריבעהש רחאל םג םא--והיידהב בישחימ תונוע אבוד -
 -ויתודמ לע ריבעמה .(וילע םג שנענו ,תונועה רתי םע) םמע ורבְעהש ןועה) אוה בשחנ , תונוע

 --עשפ לע רבועש ימל .הדמ דגנכ הדמ םהל דודמל ותוא םירעצמה םע קדקדמ וניאש
 .םירחא וב ועשפש עשפה לע חלופה.

 ינאו אטחיש םדוק םדאה לע םחרמ ינאש ,ילש םימחרה תדמ יהוז-'וכו אוה ינא \ו

 םא--םקיר תורזוח ןניאש . הלאה--תודמ ג'יל .הבושת השעו אטדש רחאל וילע םחומ
 .השקמ--ימר .םהילע ימחר תא ררועל ילבמ ,םקיר תורזוח ןניא זא ,םתלפתב ןוריכזי לארשי
 .רסח יפלכ הטונ אוה זא ,תמא יחס םייקתהל לוכי םלועה ןיאש ,האור ו ה"בקהשכ-ףוסבלו
 . ןידה תרושמ םינפל גהונה--דיפחו
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 = יהָבּושְּת הָקודְּנ ז

 +רמאנש ,םדא לש וניד רזג תַעְרְקְמָש ,הבושת הלודג :ןנחוי יבר רמא

 עָמְשו .וָאְבּו .יינִעְב הֶאְרי ִפ עשֶה ויניעְו רּבְכַה ייִנְצְו חוה םֶעָה בל ןמשה
 רזג םדוק אָמְלִדְו :ייבאל אפפ בר היל רמָא .י"ול אָפְרְו בָשָו ןיִבָי ובָבְלּ
 יוה ?האופר ךירצש רבד והז יא - ביתכ "ול אפרו בשו. :חיל רמא ?ןיד
 -םיתניב בש אל ,ול ןילחומ-םיתניב בָשַה :יִביִפיִמ .ןיד רזג הז :רמוא
 ,דיחיב אה :אישק אל ?ול ןילחומ ןיא ,םלועבש תויבנ יליא לכ איבה וליפא
 "הבוטל םיתע-+'וגו 'תיִשאָרָמ ּהָּב דיָהְלֶצ 'ה ונע רדיִמָּתַ, :יביתימ ,רובצב אה
 שארב םירומג םיעשר לארשי ויהש ירה ?דציכ הבוטל םיתע .הערל םיתעו
 יא םהילע .ףיפוהל .םהב ורזח ףוסל ,םיטעומ םימשג םהילע וקספו הנשה
 הכירצש ,ץראה לע ןנמזב ןדירומ ה'בקה אלא ,הרזג הרזגנ רבכש ,רשפא
 םיקידצ .לארשי ויהש ירה + דציכ הערל םיתע .ץראה יפל לכה ,םהל
 ,רשפא יא ןהמ תוחפל .וחרס ףופל ,ןיבורמ םימשגיםהל וקספו ה"רב םירומג
 .הניאש ,ץראה לע ןנמוב אלש ןדירומ ה'בקה אלא ,הרזג .הרזגנ רבכש
 םֶתָק .יִנאָש ?והָּב ףסולו והייד .רזגל ערקל אָקיִמ הבוטל .םהל הכירצ

 י"ָתָקְּב רָשָפאְד
 םכתרותב בותכ :לאילמג ןבר תא תֶרָייִנַה הָאיִרולב הלאש :עמש את = =
 םשָיו ףילא וינָּפ 'ה אשי, :ביתכו ,י"דמש חקִי אלו םיִנָּפ אָשַי אל רֶשָא
 המל .לשמ ךל לושמא :הל רמא ,ןחכה יפוי יבר הל לפטנ ?+"םולש ףל
 .עבשנו ךלמה ינפב ןמז ול עבקו הנמ ורבחב השונש ,םדאל ?המוד רבדה
 .+ןל רמא .ךלמה תא םייפל אב .םולכ ול ןתנ אלו ןמז עיגה . ךלמה ייחב ול
 .תוריבעב ןאכ :יִמִנ אָכָה ףא .ךריבח תא םייפו ךל ,ךל לּוחַמ יִנְּבְלָע
 אביקע 'ר אבש דע .םוקמל םדא ןיבש תוריבעב ןאכ ,ורבחל םדא ןיבש
 == ;דיחיב . ימנ אכה ?ןיד רמ רחאל ןאכ ,ןיה .רזג םדוק ןאכ :דמילו

 .וכ ,\ רכדמכ4 .זי ,* סיככר8 | ,כי ,סי סירכדל .י | סיעס1

 --יביתימ ? ןידה רזג םרוק לע הזה בותכה רמאנ ילוא--ןיד רזנ םדוק אמלידו וז
 .-תויבנ יליא . םירופכה םויל הנשה שאר ןיב--םיתניב . ןנחוי 'ר ירבד לע םימכחה ובישה
 ,םילחומ ןיא דיחיל--'זכו דיחיב אה .(םינמש תונברק : רמולכ) תויבנמ םיאבה םינמש םילוא
 לקהל ,הל הבוטל ןה הנשה ףוסבש םיתעהש םימעפ-הבוטל םיתע .םילחומ רובצל לבא

 וקספש הבוטה ןמ תיחפהל-חערל םיתעו .הנשה שארב הילע הרזגנש תונערופה תא הילעמ
 -ינפל--ןנמזב אלש .ואטח--וחרס .תונגהו םימרכה לעו תורשה לע--םהל הכירצש .הל
 רזג תא עורקל הליעוט הבושתה םא-והב םיסולו והייניד רזג ערקיל אחימ הבוטל .העירזה
 רשפאד םתה ינאש ?(םימשנה לע) םהילע ףיסויו םניד רזג תא ערקי הבוטל ןכ םא , ןידה

 .ןכלו ,םהל הכירצה ץראה לע םגמזב םדירוהל) ךכ םג רשפאש יפל ,רבדה הנוש םש--יכהב
 'רבחתנ-הל לפטנ .(אישוק לש ןושל) עמשו אוב-עמש את .(ןידה רזנ תא עורקל ךרצ ןיא
 םדא ןיבש .אוה ןכ םג ןאכ ףא-ימנ אכה ףא .(הבישהל םירבדב המע סנכנ : רמולכ) הילא
 "לע רבדמ הזה רמאמה םג) ןאכ םג-דיחיב מנ אכה . םינפ אשונ אוה ךורב שודקה ןיא--ורבחל
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 7 הנשה שאר :ילבב דומלת

 :רמוא ריאמ הכר היה :אָיַחְב ,איה יִאָנִת ּהיִפּוג דיחיד ד

 םנידו ןידל םודרגל ןילועש םינש ןכו ,הוש ןילוחו הטמל ןילועש םינש |
 הזו דרי הֶז המ ינפמ .לוצנ אל הזו לוצנ הז ,דרי אל הזו דרי הז-הוש
 .הנענ אלו ללפתה .הזו הנענו ללפתה הז ? לוצנ אל הזו לוצנ הז ,דרי אל
 --המילש הלפת ללפתהש הו ?הנענ אל הזו הנענ ללפתה הז המ ינפמו
 ןאכ :רמוא רזעלא יבר .הנענ אל--המילש הלפת ללפתה אלש הזו ,חנענ
 .ןיד רג .רחאל ,ןאכ  ,ןיר . רזג .םלוק

 . רֶרָאַב חְנמָשּו םיִרָשָעְה םייְו יִרָשְתְב יִשיִלשַה םוי (ח

 .אָיִרְמש ןמ אָתְרָּכְַא תַלָמִּב ירשתב אָמְלְתִּב : : תינעת תליגמב בותכ
 םש ריכוהל אלש ,לארשי לע הרוג העשרה ןוי תוכלמ הרזג .תחא םעפש
 והיש ,וניקתה ,םוחצנ יאנומשח תיב תוכלמ הרבגשכו .םהיפ לע םימש

 ןנחויל ךכו ךכ תנשב :ןינומ ויה ךכו ,תורטשב וליפאו םימש םש ןיריכזמ
 רחמל :ורמא ,רבדב םימכח ועמששכו . ןוילע לאל ןהכ אוהש ,לודג ןהכ
 והואשע םוי ותואו .םולטיבו הפשאב לטומ רטש אצמנו ובוח תא הז ערופ
 . בוט םוי

 ןמ ןודיעי אָלְד יִאָדּוהיל אָתְבַמ אָת ךושב אָתֶא רדאב אָיְנְמַתּו םירשעב
 וקסעי אלש ,לארשי לע הרזג העשרה תוכלמ הרזג תחא םעפש .אָהְיְִרְוא |

 עומש ןב הדוהי השע המ .תבש וללחישו םהינב תא ולומי אלשו .הרותב
 .הלצא ןייוצמ ימור ילודג לכש ,תחא אָתיִנורְמִמִמ הצע ולטנו וכלה ? וירבחו =

 !םימש יא :ורמא ,הלילב ּוניִנּפִהְ וכלה ..הלילב ויִנָפַהְו ואוב :םהל הרמא
 המ ?ונחנא תחא םא ינב אלו ?ונחנא דחא בא ינב אל ?ונחנא םכיחצ אל
 ותואו .םולטבו ? תושק תורזג ונילע ןירזוג םתאש ,ןושלו המוא לכמ ונינתשנ
 . בומ םוי והואשע םוי

 . יעיבר קרפ
 2 ל כ .ןיִרְדָהְנפ הָתְלָג סדנְנבּו ָניִּבָש הָעְסְנ תועְסמ הָרָשַט (ט

 ,הניכש העסנ תועפמ רשע :ןנחוי ר"א ידיא רב הדוחהי בר רמא

 םינדש דעו תיב-םודרנל . ואל םא , ערקנ אוה םא ,וילע םיקלחנ םיאנת-איה יאנת . (דיחיה
 .דחא רבד לע וספתנש-הוש םנידו .התימ יניד וב

 םיהלא םש תרכזה הלטב--איירטש ןמ אתרכרא תלטב .ישילשה םויב-אתלתב יח
 אתרושב אתא . הנומשו-אינמתו .ללחתמ םימש םש אצמנו-הפשאב לטומ . תורטשה ןמ

 קיחרהל וכרטצי אלש ,םידוהיל הבוט הרושב האב-אתיירוא ןמ ןוריעי אלד יאדוהיל אתבט =

 , ,תובוחרבו םיקושב וקעצ--וניגפה .(ימורב) הדובכ תרבג--אתינורטמ .הרותה ןמ םמצע תא

 ! םיהלא ןעמל-םימש יא . םכילע ומחריו םירשה ועמשיש ידכ
 ,הבושתב בושל םררועלו ואטחשכ לארשי לעמ טעמ טעמ קלתפהל--חניכש העפנ (ט
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 ;יארקמ הניכש העסנ תועסמ רשע  .אָרְמְּנִמ ,ןירדהנפ התלג ןדגנכו ,יִאְרְמ
 חבזמל רצחמו רצחל ןתפממו ןתפמל בורכמו בורכל בורכמו בורכל .תרופכמ
 רבדממו רבדמל רהמו רהל ריעמו ריעל המוחמו המוחל גגמו 'גגל חבזממו
 בורכל תרופכמ .י"ימוקמ לֶא הָבּושָא ךַלֶא. :רמאנש ,חמוקמב הבשיו התלע
 ךְּתֶא יִּתְרַּבְדְו םָש ךְל יתד. :ביתכד-ןתפמל בורכמו בורכל .בורכמו
 יהְלֶא דובְכּו. :ביתכו ,"ףעיו בורכ לע בפרו :ביתכו ,י'וגו "תֶרּפַּכַה לעַמ
 - --רצחל ןתפממו י'תְיָבה .ןַּפְפִמ לא ויִלָע הָיָה רָשֶא בּורְכה לעמ הָלַענ לֶאְרַשִ
 = ןשְמ תֶא תיבה אָלְמיו תֶיָּבַה ןמְפמ לַע בּורְכַה לַעָמ 'ה דובָּכ םֶרַ. :ביתכד
 'ה תֶא יִמיִאְה, :ביתכד-חבומל רצחמו :+"'ה דובָּכ ּהָננ תֶא הָאְלַמ רָצָחָהְו
 גנמו :'גָנ תּפ לע תֶבָשָל בומ. :ביתכד-גגל חבוממו :י'ַחָּבְומַה לע בָצנ
 לוק. : ביתכד--ריעל המוחמו :*'ךְנא תמוח לע בָצְנ 'ה הָנַהְ א: ביתכד--המוחל
 ריִעָה ךות לַעָמ 'ה רובְּכ לע, : ביתכד--רהל ריעהמו :י"אָרְקַי ריעְל 'ה
 עגירְבְדִמ ץֶרָאְּב תֶבָש בוט. + ביתכד-רבדמל רהמו | ורַהָה לע דמעיו

 ו
 וכ

 .דַע יִמוקַמ לֶא הָבּושֶא ףלא, :רמאנש ,חמוקמב הבשיו התלע רבדממו
 ,יּומשאָי רָשָא
 תויונחמו תויונחל תיזגה תכשלמ :ארמג--הלודג ירדהנפ התלג ןדגנכו | =
 אשואל הנבימו הנביל אשואמו אָשּואל הנבימו הנביל םילשורימו םילשוריל
 ירופיצמו ירופיצל םירעש תיבמו םיִרָעָש תיבל םערפשמו םַעְרְּפְשל אשואמו
 רָפְעִמּו יִרְּבדְּת ץֶרֶאַמ ִּתְלַּפָשְ א:רמאנש ,ןלוכמ הקומע אירבטו אירבטל
 .וי"ָדַתְרִמִא חַשּת

 ?הֶנָשַה שארְּב ללה םיִרְמּוא ןיִא המ יִנָּפַמ י
 ד 7 ם

 :וחבא יבר רמא ?אָמְעַט יאמ .ללה וב ןירמוא ןיא הנשה שארב
 ךינפל  ןירמוא ןיא המ ינפמ !עישבר :ה'בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
 ןיד אפכ לע בשוי ךלמ +רשפא :םהל רמא ?כ"הויבו ה"רב הריש לארשי
 !הריש םירמוא לארשיו--וינפל םיחותפ םיתמ ירפסו םייח ירפסו
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 .7/ ,טכ סיעוג8 .וט ,ס עפוס15 .טי ,סכ ילטמ11 .גכ ,6י ללקומיצ0 .ע ו סכימל .ז + סו

 7-/7-/7,0-7 ,/0שעה 77-70-0020 ער עשה 0.07-0-7%-=

 -תרופכמ , ארמנהב ונינש הלאה תויולגח לע-ארמנמ .ארקמה ןמ תויאר םהילע שי-יארקמ

 דחא ורמעש ,המלש השעש םיבורכה ינשמ דחאל העסנ-בורכל .הלחתמ םש תנכוש התיהש

 -רצחל . תיבה-ןתפמל .ימורדה לא ינופצה ןמ-בורכל בורכמו . ומורדב דחאו ןוראה ןופצב

 תמוחל--המוחל .לכיהה לש--גגל חבזממו .ןוציחה--חבזמל .חבזמהו םלואה ןיבש הרזעל

 לע שרדנ הזה בותכה-גנ תנפ לע תבשל בוט .םיתיזה רהל--רחל .םילשוריל-ריעל . הרזעה

 הדימעהש לארשי תסנכ איה) םינידמ תשא םע תבשמ גג תנפ לע תבשל הל בוטש | ,הניכשה

 וריכיש רע-ומשאי רשא דע .(הניכשה םע םלצה תא וב ורבחש תיב) רכח תיבו (לכיהב םלצ

 יכ-ןלוכמ הקומע ..תושפנ יניד דוע ונד אל םשו) תיבה רהבש--תויונחל . םימשא םמצע תא

 .רתויב לפש םבצמ היה הזה עטטבש תואל , קמעב תבשוי אירבט
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 0 .תינעת :ילבב דומלת

 .תינַפַּת

 .ןושאר קרפ

 .אּוה ָךּורְּב שודקה לֶש ודְיְּב תוחְתְפִמ הָשלָש (א

 ,חילש דיב ורסמנ אלש ,ה"בקה לש ודיב תוחתפמ 'ג : ןנחוי יבר רמא
 : ביתכד-חיח לש .םיתמה תייחת 'לשו םימשג לשו הָּיַח לש :ןה ולאו
 'ה חַּתַפָי : ביתכד --םימשג לש :ג"הֶמַהְר תֶא חַּתְפִיַו םיקלָא ָהיִלֶא עמשיע
 יִנָא יִּכ םֶּתטִדִיַ :ביתכד --םיתמה תייחת לשו :י'וגו "בוטה ורַצוא תֶא ףל
 :ביתכד ,הסנרפ לש חתפמ ףא :יִרְמַא אָבְרֶעַמְּב .י"םֶכיַתְורְבַק תֶא יִחְתְפְּב 'ה
 .י'וגו "ִּךֶרִי תֶא םָתופ

 ? תוחורל לֶאְרֶשַי ּולָשְמְנ הֶּמָל (ב

 םִימְשַה תוחור עַבְראַּכ יִּ :ארק רמא :יול ןב עשוהי יבר רמא
 יִכָמ אָמיִליִא ? לארשיל ה"בק והל רמָאְק יאמ ,5"ה  םָאְנ םֶכְתֶא יתשרפ
 ! היל יִעָּבַמ 'עבראב. ,'עבראב. יאַה -- אָמלעְד יִחּור 'דב וכְִתרִרבִד :רמאק
 רשפא יא ךכ ,תוחור אלב םלועל רשפא יאש םשכ :רמאק יכה אלא
 .לארשי אלב םלועל

 .רֶּבַעְתִמַה םֶכָח ריִמְלַת ג

 עבה אלק יתותד אדיִצְרפְל יִמָד ןנֶברמ אָּבְרֶצ יאה :אבר רמאו
 אקְד אוה אָחְיִרא ,חַתְרְּב ןנברמ .אברוצ יאה :אבר רמאו .טבָ-שבָ
 לכ :ישא בר רמאו .י"ה םֶאְנ שָאָּכ יִרָבְד הכ אלַה, : רמאנש ,ּיִל אָחְתְרַמ

 רַמָא .י"עְלָס ץֶצופי שיטפבו, :רמאנש ,ח'ת וניא ,לזרבכ השק וניאש ,ח"ת |
 : הל ןננתמ אָכְהִמ ןנצ ,ּהָל ותינתמ םֶתָבִמ ןותא :ישא ברל אבא 'ר היל
 רמא ."ָחיְנוב, אלא ,"הינבא. ירקה לא - -י"לזרב ָהיָנְבַּמ רָשֶא ץֶרא. : ביתכד

 .טכ ,גכ סימרופ 8 כ .סילכוס .זמ- ,סמק " סילהק4ב בו | 5 )סקזתי8 כו ")תכ "סוככדה בכ כ תומר

 .ט. ןת :סירצצפ ספד

 לש-היח לש .םהב חתופ ומצעב אוה ךורב שודקה אלא ,ךאלמ דיב-חילש דיב (א

 .חתפ ומצע אוה-חתפיו .(הדילה לש) תדלו*
 ךכש רמאל םא-'וכו אמיליא ? ךורב שודקה םהל רמא המ--'וכ והל מאק יאמ (ב

 המל ןכ םא--היל יעבמ עבראב עבראכ יאה .םלועה תוהור עבראל םכתא יתוציפה : רמא

 יפל-תוחור אלב .רמא ךכ--רמאק יכה ? "עבראב,, רמאל היה ךירצ אלה ,"עבראכ, רמאנ
 .לארשי ליבשב אלא םייקתמ םלועה ןיאש-לארשי אלב . ריואה תא םירהטמ תוחורהש
 המוד ףירח (ריעצ) םכח דימלת--אלק יתותד אריצרפל ימד ןנברמ אברוצ יאה ₪ | =
 ךלוה אוה ,תולעלו ץיצהל ליחתמ אוהשכש-טבנ טבנר ןויכד .המדאה שוגל תחתמש ןיערנל-
 רבעתמה-חתרד .(לודגו ךלוה אוה , םלועב ומש אציש ןויכש , םכח דימלת םג ךכו הלעמל הלועו
 דיפקהל חונ אוה ןכלע ותוא תחתרמה איה הרותה-היל אחתרמ אקד אוה אתיירוא . ףצקתמו
 לע דמוע-לזרבכ השק וניאש . !םדא ינב ראשמ רתוי וחור יפל אלש רבד לכ לע ףצקתהלו
 תאז םירומ ונחנאו ,םשמ (היאר םיאיבמ) םירומ םתא--'וכו הל ותינתמ םתהמ ןותא .ןדפקו ותעד
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 .לארש תורפס 90 ְ לר

 | ?רמאנש ,אָחוחיְנְּב ּהישָפנ ףליִמְל שיִניִאְל היל יִעְּבִמ יכה וליפא :אניבר
 .י"ָרְרָשְּבִמ הָעְר רבעה] ףֶּבְלַמ סעּכ רֶסָהְו

 / .אּוה ו שודקהו לֶאְרְשָי תָסֶנִּכ (ד

 ה'בקה הבישחו ןֶנהִכ אלש הלאש .לארשי תסנכ ףא :היכרב יבר רמא
 םֶשָגַכ אביו ואָצומ ןוכְנ רָחָשְּכ 'ה תֶא תַעְרְל הָפְּדְרִנ הָעְדְגְ, : ביתכד .ןגוהכ

 תלאוש תא ,יתב :אוה ךורב שודקה הל רמא .יץֶרֶא הָרְי שוקלמּכ
 .,הפד ךל היהא ונא לבא ,שקבתמ וניא םימעפו שקבתמ םימעפש ,רבד
 :ןגוהכ אלש הלאש דועו .י'לָאְרָשיִל לטכ הֶיָהֶא. :רמאנש ,םלועל שקבתמה
 "עורו לע םֶתוחְּכ ףַּבְל לע םֶתוחכ יִנָמיַש. ! םלוע לש ונובר :וינפל הרמא
 ,הארנ וניא םימעפו הארנ םימעפש ,רבד תלאוש תא ,יתב :ה"בקה הל רמא
 .*"ףיתוקח םִיִּפַּפ לע ןָה. :רמאנש ,םלועל הארנש ,רבד ךל השעא ינא לבא

 . לָאְוי יִמְב הָשעְּנֶש סנה (ה

 הוב צש יךע :ירמוא הדוחי יבר ? םימשנה תא ןילאוש יִתַמיָא רע .הָנָשמ

 המ םָשָג םֶכְל דָרּויַ :רמאנש ,ןסינ אציש דע :רמוא ריאמ יבר 4 .חספה
 | .<"ושאַרְּב שוקלָמו

 ! אוה ןושחרמב הרוי + ןסינב הָרוי : קחצי ברל ןמחנ בר היל רמא .אָרְמְ
 ןב לא ימיב :ןנחוי ר"א יכה :לי'א .ןסינב ב ןושחרמב הרוי : ץִנֶתּד
 הָּבְרַאָה רֶתָיִו הָּבְראַה לַכֶא זה רֶתָי, :ּהיִּב ביתכד ,הז ארקמ םייקתנ לאותפ
 .םימשג ודרי אלו רָדֶא אצי הנש התוא .י"ליִמָחַה לָכִא קלה רַתַיו קליה לַבָא
 ואצ : לארשיל איבנ םהל רמא .ןסינב דחאב הנושאר העיבר םהל הדרי
 וא ,היחיו ונלכאי ןירועש םיבק וא ןיטיח בק ול שיש ימ :ול ורמא ! וערזו
 == .םהל הלגתנו סנ םהל השענו .וערז ואצ ,ןכ פ''עא : םהל רמא + תומיו ונערזי
 .יעיברבו .ישילשבו ינשב וערזו ואצי .םילמנ ירוחבש המו םילתכבש המ

 + ןטינב רשע הששב רמוע וכירקהו ןםינב ישימחב הינש :חעיבר הל הדהי

 אצמנו :םוי רשע דחאב הלידג ,םישדח הששב .הֶלָדְגַה האובתה תאצמנ

 .ך 6 סטז .גכ ,כ)תוי6 .זע ,עמ סיעפיל .ן ,ם סיריפס ריט4 .ו ,די ספ 20 ,ו עסוסכ .י ,אי 1

 .םדא ךירצ-אתוחינב הישפנ ףלימל שיניאל היל יעבמ .ןכ ופ לע ףא-יכח וליפא . ןאכמ
 | | . תחנב גהנתהל ומצע תא ליגרהל

 ,ריצקה ימיב-שקבתמ וניא םימעפו . םשגכ ךילא אוכא יכ-רבד תלאוש תא \ד
 -תארנ וניא .הפושח איה םא תיארנ עורזה-הארנ םימעפש .אוה הללק ןמיפ םשנה זאש
 2 . םלועל תיארנ דיה ףכ-םלועל הארנש .שובל םדאשכ

 לדגתש דע ,בערב-תומיו ונערזי וא . הנושארה םיטשנה תנוע-הנושאר העיבר (ה

 :םילמנהו םהירוחב םירבכעה ורצאש האובתה םהל התלגתנ-'וכו םהל הלגתנו .השדחה האוכתה

 .תנוע--הינש העיבר . :ואצמש הממ וסנרפתהו) ןסינב--יעיברבו ישילשבו ינשב .ןהילתב
 ידע ןסינב ישימחה ןמ--םוי רשע דחאב .ןסינ דעו ירשתמ-םישדח הששב .הינשה םימשנה |



 1 .תינעת :ילבב דומלת

 לעו .םוי א"י לש האובתמ ברק ,םישדח השש לש האובתמ ברקה ,רמוע
 אשנ הכַבו ךלי ףולָה .ורצקו הָנְרְּב הָעמְדִּב םיערוזה,, : רמוא אוה רודה ותוא
 :הדוהי בר רמא ? "ערזה ךשמ .אשנ הכבו ךלי ךולח, יאמ .ג"ערוה ךשמ
 אב,, הו ,םֶלָּתַה ןמ זיִזַמ לכוא ותריזחבו הכוב ותכילהב ,שרוח היהשכ רוש
 אָחיִנְתַמְּב :8ל יִרָמָאְָו אדסח בר רמא !י'ויָתְומְלַא אשנ, יאמ .ּג"הְנְרְב אבי
 .התיה םִיַתְרַז תלובשו תֶרָז הנק : אָנַת

 . הֶלְעִמ לש םיִלָשּורו ו -

 אלו שודק ְךְבְרָקְּב. : ביתכד יאמ :קחצי ברל ןמחנ בר היל  רמאו
 יִכָה :היל רַמָא ?ריעב אובא אל ,שודק ּךְּבְרְקְבִּד םושמ ?*ריִעְּב אובָא
 ,הלעמ .לש םילשוריב אובא אל :אוה ךורב שודקה רמא :ןנחוי יבר רמא
 : ביתכד ,ןיֶא ? הלעמל םילשורי אָּכִא ימו .השמ לש םילשוריב אובאש דע
 ,יוָּדִחִי ּחָל הָרְּבְחַש ריִעְּכ הָיּונְּבַה םיִלָשּורְי

 .קָחְצַי בר לש ותְכְרִּב .תַמ 6 ּוניִבָא בקע וז

5 6 

 ,ג 0 . 5 עבו, ו ,ולק ו

 -הכבו ךלי ךולה יאמ .לוכאל המ םהל היה אלש יפל-העמדב םיערוזה .וב רשע הששה
 -תא שורהל--ותכילחב ?"ורצקי הנרב העמדב םיערוזה,, רומא רבכ ירה ,םדאה ינב לע םא

 רחאל רימ יכ ,ותכילחב ערזנש םלתה ןמ  ךר בשע-זיזח .השירחה ןמ--ותריזחבו . םלתה
 3'יורצקי הנרב,, רומא רבכ ירה ,האובתה לע םא-ויתומולא אשונ יאמ .(בשעה ץצ העירזה
 . תלבשה ןמ הברה לודג לועבגהש , האובתה לכ ךרדכ אלש-םיתרז תלובשו תרז הנק

 התאו שודק ךברקב היהיש םושמ יכ , רבדה הומת אלה-'וכו שודק ךברקבר םושמ ו
 : אוה ךכ בותכה רועשו-'וכו םילשוריב אובא אל ? ריעב ה"בקה אבי אל , ךישעמ תא ביטית
 "מו .  הלעמלש ריעב אובא אל (השודקה םילשורי ונייה) הטמל שודק ךברקב אהיש דע
 איהש רועכ היונב אהת הטמ לש םילשורו--'זגו היונבה םילשורי . ןכ-ןיא ? שי יכו--אכיא

 .(תלעמל ונייה) הל המודו הָּתְרְבַה
 רמאי--אתלימ רמ אמיל .הדועסב (םידעופו) םיבשוי ויה--אתדועסב יבתי ווה (ז

 לובק תיב--טשו .לוקה אצוי ונממש ריואה הנק--הנק . ךכ-יכה .(חרות רבד) רבד ינודא
 הנק-ךות לא אלא טשוה ךות לא אל לכאמה:דרי אמש ,הליכאה תעשב רבדל רומא) לכאמה
 אל ,לכאש רחאל- דיעפד רתב .(לוקה תא איצוהל רובדה תעשב חתפנה ,ןורגבש ריואה

 ררבקו םיטנוחה וטנחו םידפוסה ודפס םגחל יכו--כ| ידכב יכו ,םלועל יח אלא--תמ
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 לארשי תורפס -/

 רטפמ הָיַה יכ .םייחב אוה ףא ,םייחב וערז המ :וערזל אוה שיקמ-י'םֶיְבְש
 ?המוד רבדה המל .לשמ ךל לושמא :היל רמא !רמ ןַכְרֶבְל :היִל רַמַא
 ויתוריפש ,ןליא אצמו אמצו ףיעו בער היהו רבדמב ךלהמ היהש םדאל
 וימיממ התשו ויתוריפמ לכא :ויתחת תרבוע םימה תַמָאְו האנ ולצו ןיקותמ
 םא !ךכרבא המב !ןליא ,ןליא :ול רמא ,ךליל שקבשכו .ולצב בשיו
 ירה--האנ ךלצ היחיש ,ןיקותמ ךיתוריפ ירה -ןיקותמ ךיתוריפ ויהיש ,רמוא
 ,ךיתחת תרבוע םימה תמא ירה--ךיתחת תרבוע םימה תַמַא אהתש ,האנ ךלצ
 המב :התא ףא !ךתומכ ויהי ,ךממ םיעטונש ,תועיטנ לכש ,ןוצר יהי :אלא
 םא ,רשוע ךל שי ירה--רשועב םאו ,הרות ךל שי ירה-הרותב םא ?ךכרבא
 !ךתומכ ךיעמ יאצאצ לכ וחיש ,ןוצר יהי :אלא ,םינב ךל שי ירה- םינבב

 . םיִמָשְגנַה םוי יח

 םיתמה תייחת וליאד ,םיתמה תייחתמ םימשגה םוי לודג :והבא ר'א
 רמאד ,ףסוי ברד אָניִלִּפּ .םיעשרל ןיב םיקידצל ןיב-אָכַה וליאו םיקידצל
 .םיתמה תייחתב הועבק ,םיתמה תייחתכ הלוקש איהש ךותמ :ףסוי בר
 ףרעי. :רמאנש ,הרות וב הנתנש םויכ םימשגה םוי לודג :הדוהי בר רמא
 יםֶכל יִּתַתנ בוט חַסְל יִּכ. :רמאנש ,הרות אלא חקל ןיאו ,י"יִחְקְל רָטָמּכ

 ףורעי, : רמאנש ,הרות וב הנתנש םוימ רתוי :רמא אבר .י'ּובזעמ לַא יִתְרּות |
 . לודגב הלתנ ןטק :רמוא יוה +ימב הלתנ ימ--"יחקל רטמב

 | . הרות יִרְבדָו םֶכָח דיִמלִת (ט

 ?"יתרמא למכ לזת,, :ביתכו ,"יחקל רממכ ףורעי,, :םיתכ :יִמָר אבר
 האנב יבר היח :אינת .רטמכ והפרוע-ואל םאו ,לטכ-אוה ןוגה ח"ת םא
 9, :רמאנש ,םייח םס ול תישענ ותרות ,המשל הרותב קסועה לכ :רמוא
 יִאְצומ יִּכ, :רמואו "ףרשל יִהְּת תּואָּפְר, :רמואו .י'הָּב םיקיזחמל איה םייח
 :רמאנש ,תומה םס ול תישענ ,המשל אלש הרותב קפועה לכו ּ:י"םייַח אָצמ
 תֶא םש ּופְרָעְו, : רמאנש ,הגירה אלא הפירע ןיאו ,"יחקל רטמכ ףוהעי,,
 ₪ | .ז''לַחָנַּב הָלְגָעָה

 .ל כ סירכרל .סל ,ם סש6 -ק סם סכל ,תי ג ילסמ4 ,כ ,ד ילשמפ כ כ סירכדפ ,* ,) .סימרו1 ,

 וילע רמאנש המו ,וינב תא םיהלא לאני ויניעלו-םייחב אוה ףא . הושמ-שיקמ ? םירבקמה
 רטפתנשכ-'וכו היל רמא רטפימ הוה יכ .ןיע תיארמל אלא הז היה אל , דפסנו תמ אוהש
 . .םימ גלפ-םימה תמא .ינודא ינכרבי :ול רמא ,קחצי ברמ ןמחנ ב-

 םימשגה םויש ,והבא 'ר לש ותעד--ףכו' ברד אגילפו .םימשנה :רמולכ ,ןאכ--אכה (ח
 תיחתכ קר הלוקש םימשנה תכרבש רמואה ,ףסוי בר ירבד לע תקלוח ,םיתמה תיחתמ לודנ
 וילעש ,המדאה לובי תא םיחימצמ םימשנהש יפל-םיתמה תייחתכ הלוקש .רתוו אלו םיתמה

 אוה ןכל רטמה ךרעמ אוה תוחפ הרותה ךרעש יפלו--לודגב הלתנ ןטק . םדאה ינב םייח
 .וילא הלישממו וב התוא הלות

 תא רובש-והפרוע .לטכ תוירבה לע לבוקמו ביבח אוה זא--לטכ .השקמ--ימר (ט
 .הפירע ןושל וב הרמאנש-רטמכ .(ונממ ענמה :רמולכ) ופרע-
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 .אנלמ אֶל ,יאַּבְל שֶלָח : ל"א .ינְתיְל רמ יִמיְל :אריז 'רל הימרי 'ר ל"א
 םֶדָאַה וכ ביִתְכְּד יאַמ :ןנחוי 'ר רמָא יִבָה :ל"א !אָּתדְנִאד אָמְלִמ רמ אָמיִל
 לָבאַאת ּוָמִמ יִּכ. : ביתכד םושמ אלא ?אוה הרשה ץע םדא יכו י"הְרָשה ץַע
 דימלת םא +? דציכ אה ,י'ֶּתְרַבְו תיִחָשַמ ותא. :ביתכו .>תרָכִת אל ותאָו
 .תרכו תיחשת ותוא--ואל םאו ,תרכת אל ותואו לכאת ונממ--אוה ןוגה םכח
 +ְךל רמול ?+ידַחָי לֶוְרַבְּב לרב. : ביתכד יאמ :אנינח 'רב אמח יבר רמא
 הז תא הז ןידדחמ םידימלת 'ב ףא ,ורבח תא דדחמ דחא הז לורב המ
 :רמאנש ,שאכ הרות ירבד ולשמנ המל :אנח רב רב הבר רמא .הכלהב
 ףא ,ידיחי קלוד וא שא המ :ךל רמול ?5"ה םֶאְנ שָאָּב יִרָבְר הכ אלה,
 ירבד ולשמנ חמל :קחצי רב ןמחנ בר רמא .ידיחיב ןימייקתמ ןיא הרות ירבד
 ןטק ץע המ :ךל רמול ?י"הָּב םיקיזחמל איה םייח ץע, :רמאנש ץעב הרות
 .םילודגה תא םיִדְּדַחְמ םינטק םימכח ידימלת ףא ,לודגה תא קילדמ
 יתוברמ רתוי ירבחמו יתוברמ יתדמל הברה :אנינח יבר .רמאד ועיהו
 .םלוכמ רתוי ידימלתמו

 : ביתכו ,י"םימ ּויָתַה אָמָצ תארקל,, :ביתכ :ימר אפפ רב אנינח יבר
 ויתה אמצ תארקל, -אוה ןוגה םכח רימלת םא +י"םִימַל ּוכְל אָמָצ לָּכ יוה

 :ביתכ :ימר אמח רב אנינח יבר .''םימל וכל אמצ לכ יוח,;-ואל םאו ,"םימ |
 --אוה ןוגה דימלת םא + יי"ְףִּדבְל ףֶל ּויָהָי  :ביתכו א"הְצּוח ףיִתונָיָעַמ ּוצופי
 רב אני יבר .רמאו ."ךדבל ךל ויהי,--ואל םאו ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי,
 ?"םימל וכל אמצ לכ יוה, :ביתכד ,םימל הרות ירבד ולשמנ המל :ידיא
 ןיא ת"ד ףא ,ץומנ םוקמל ןיכלוהו הובג םוקמ ןיחינמ םימ המ :ךל רמול
 תשלשב ת"ד ולשמנ המל :איעשוא ר"א ,הלפש ותעדש ימב אלא ו

 ירבר ףא ,םילכבש תוחָפַב "אלא ןימייקחמ ןוא 0 ןיקשמ 'השלש המ
 היִּתְרָב חיל הרמאד ּונָהְו .הלפש ותעדש ימב אלא ןימייקתמ ןיא הרות

 סע .דיכ ,סכ סיעטיז תי ,ג ילטמ6 .טכ ,גכ סימריס .וי ,זכ ילסמ4 | כ סס סמ3 .סמ9 | ,טי ,כ סירב

 46 ,סכ  סיעשו11 זו סע ספ10 .זט 0 ילסמ9 .5 סנ

 (ינא הלוח) שלח יבל-אנליכי אל יאבל שילח .(הכלה רבד) הנשיו ינודא אובי-ינתל רמ יתיל
 רשפא ךיא) ? הז הככיא-דציכ אה .הדגא רבד ינודא רמאי-אתדגאד אתלמ רמ אמיל .לוכי יניאו

 קלתסה-תיחשת ותוא . ויפמ הרות דומל-לכאת ונממ . (? םיבותכה ינש ןיבש הריתסה תא בָשיִל
 ןימיוקתמ ןיא .דחא ץע רזגב--ידיחי קלוד וניא .דחי םידמול םה םא-'וכו םירדחמ .ונממ
 םיברמ םהש יפל--םילודגה תא םידדחמ .םירחא םישנא דוע םע ףותשב אלא--ידיחיב
 .םימה םוקמל םמצעב וכלי םיאמצהש עמשמ--םימל וכל .ול ואיבה-ויתה . תולאש עיצהל
 , ומוקמל רולא תכלל ברה לע הוצמ-םימ ויתה .דומלל הצור אוהש--אוה ןוגה חת םא
 ירתס תא ול הלנ--ךיתוניעמ וצופי .אוה ןוגה חת םא .ברה לצא אוה ךלי-ואל םאו
 היתרב .והזו-ונייחו . פרח ילכב-םילכבש תוחפב .הונע לעב-הלפש ותעדש .הרותה
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 הל רמא !רעוכמ ילכב חהראופמ המכח ,יִא :איננח ןב עשוהי יברל רסיקד
 :הל רמא ?יִמרנ יאַמְב אָלֶא :היל הרמא .אָרְחְפְד יִנאָמְב אָרְמַח יִמְר ךּובָא
 | .חובָאל היל הרמאו הֶלא .אָבָהַדְנ אָפְסִכ יִנאָמְּב ומר .ּותיִביִשַחד ןותא ןוְּ
 רמא ןאמ : היִתְרְבְ הל רמא .ףיקתו אָּפְסַכְ אָבַהְדְד .נאָמְּב ּהיִרְמַחְל ימב
 הל תרמא יאַמָא: ל"א .הּוירק .אינח ןב עשוהי יבר :היל הרמא ?יִבָה ךל
 -וללה ןיקשמ 'ג המ :א"ד ..הל .יִרָמַא יל. הרמאד יִכַה יכ :ל"א ?יכה
 .תעדה חפיהב אלא ןיחכתשמ ןיא ת"ד ףא .תעדה חסיהב םילספנ

 ירפסמ ליבשב אלא ןירצענ .םימשנה 6 : יזפ 5 ןב ןועמש יבר רמא
 .יירֶתְס ןושל םיִמָעְנ םיִנָפּו םֶשֶּג ללוח ןופַצ חור. :רמאנש ,ערה ןושל
 ,םינפ יזע ליבשב אלא ןירצענ םימשגה ןיא :אנונמה בר רמא אָלָס בר רמא
 .?'וגו 'ָךְל הָיָה העז הָשִא חַצֶמּו הָיָה אל שוקלמו םיִביִבְר ּשָנָמִיַ :רמאנש
 לשכנ ףוס ,םינפ תוזע ול שיש םדא " לכ :אנממה בר רמא אלט בר רמאו

- 

- 

 / יב :המא .ןמחנ בר: ,"ךל היה הנו השא  חצמו, : רמאנש ,הריבעב
 [ הצר רמא ..יףל היחו; רמאנ אלו "ךל היח> : רמאנש ,הריבעב לשבנש
 * וע, : רמאנש ,עשר ותורקל רתומ ,םינפ תוזוע ול שיש םדא לכ :אנוה בר
 עו, :רמאנש ,ותוצנשל רתומ :רמא קחצי רב ןמחנ בר .י"ויִנָפְּב עשר שיא
 םימשגה ןיא :אניטק בר רמא .'אְנָשָי, אלא ,"אנושי, ירקת לא--+ אנשי וינפ
 . .ליבשב --ַהָרְקִמַה ךמָי םֶיִתלצַעַּב, :רמאנש ,הרות לוטב ליבשב אלא ןירצענ
 ורב שודקה לש ואנוש השענ ,הרותב וקסע אלש , לארשיב היהש תולצע
 הרקמ ןיאו :י'ִדָּכְרָעִמ אוה ךֶמ םֶאְ. :רמאנש ,ינע אלא ךמ ןיאו ,"ףמ, אוה
 --רמא ףסוי בר ."ויָתויִלַע םימב הָרְמַה. :רמאנש ,אוח ךורב שודקה אלא

 ג ,דק סינסת | .ת ,זכ תרקי6 .תי ןי תלסקל .5 ,ם תלסק4 .טכ ,סכ י)םמ5 .ג ,ג סימרי2 .גכ ןסכ ינטמ1

 -'וכו ךובא .הארמה רעוכמ היה איננח ןב עשוהי 'ר יכ-רעוכמ ילכב .רסיקה לש ותב-רסיקד
 ?(טרח ילכב אל םא) ותוא ןתי המב-ימרנ יאמב אלא ,סרח ילכ ךות לא ןייה תא ןתונ ךיבא
 .בהז ילכו ףסכ ילכ ךות לא (ןייה תא) ונת ,רתויב (םידבכנ) םיבושח םתא אלה--ןכ] ןותא
 ףסכ ילכ ךות לא וניי תא (רפיקה) ןתנ-'וכו הירמחל ימר .היבאל הרמאו הכלה-'וכו הלזא
 ? תאז ךל רמא ימ-יכה ךל רמא ןאמ .ותבל-היתרבל .ץימחה :ןייהו-ףיקתו . בהז ילכו
 ילכב הראופמ הרות) יל הרמאש ומכ-'וכו הרמאד יכיה יכ .(עשוהי 'רל) ול וארק--הוירק
 < םדאב תמויקתמ הרותה םג ךכ ,רעוכמ ילכב קר רמתשמ ןייהש םשכ) ינא הל יתרמא ,(רעוכמ

 ןיא סא-תעדה תסיהב םילספנ .(הזה םלועה ילבהל ובל תא הטמ יפויה ןיאש ,רעוכמ
 .םיחכתשמ םה ,םהילע םירזוח ןיאשב-'וכו ת"ד ףא .םילקלקתמ םח ,םרמשל ,בל םהל םימש

 האיבמו איה החצ ןופצה חור יכ, םשגה תא לטבת ןופצה חורש ומכ--'וגו ןופצ תור ין

 דעב בכעמו םימעזנ םינפ הארמ ה"בקהש ךכל תמרונ ערה ןושל) רתסה ןושל םנ ךכ ,(הרוא
 לע ףא-ותואנשל רתומ .םלכּה תנאמש ינפמ וענמנ םיביברה--'ונו םיביבר וענמיו . םימשגה

 איצוהל אלש ליבשב אלא) ה"בקה : רמולכ-ה'"'בקה לש ואנוש ."ךומכ ךערל תבהאו, בותכש יפ
 < חכ וב ןיאש יטכ--ךמ .(ה"בקח לש ואנושב השלוחה תא הדגאה לעב הלות ויפמ ףורח רבד
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 , ג"םרַתַטְּתִנ הָרָבָע ור םיקָחְשַּב אוח ריִהָּב רוא ּואְר אל הָּתַעְו : אכהמ
 אוה ריהב, . "רוא הָרּותְו הָוְצִמ רָנ יִּכ. : רמאנש ,הרות אלא "רוא ןיאו
 ןירוחב השענ עיקרש העשב | וליפא : לאעמשי יבר יבד יִנָּת :"םיקחשב
 . "םרהטתו הרבע חור/-רטמו לט דירוחל ,ןיִרְוהְּב

 ליבשב--לזרבכ וילע השק ודומלתש ,דימלת תיאר םא :רמא ליר
 ? היתנקת יאמ .:"לקלק םיִנָפ אל אּוהו, : רמאנש ,וילע הרודס הניאש ,ותנשמ
 םא שיכ .+"הְַמְכַמ רישכה ןורתינ, +'רָּבִני םיִלָיִחְ, :רמאנש ,הבישיב הברי
 ,ןיִנְמיז ןיעְּבְר ןיִמיִנְתִמ רסְמ הָנָה ל"רד אה יכ .אָרְפַעִמ ול הרודס ותנשמ
 הבהא רב אדא בר .ןנחוי "רד ּהיָמקְל לָיָעְו הרות הנתנש םוי םיעברא דגנכ
 הימקל לָיַעְו םיבותכו םיאיבנ ,הרות דגנכ ןינמיז עבראו ןירשע ןיתינתמ רדסמ
 ליבשב -לזרבכ וילע השק ודומלתש ,דימלת תיאָר םא :רמא אבר .אברד
 ? היתנקת יאמ ."לקלק םינפ אל אוהו,, : רמאנש ,םינפ ול ריבסמ וניאש ,ובר

 ?ּויִלָע הָשק  ודּומְלַּתֶש דימְלמ הֶָשַעָי המ (אי

 ןכש לכ ."המכח רישכה ןורתיו רבגי  םיליחו, : רמאנש ,םיער וילע הברו |
 . אְרְקַעִמ ובר ינפב וישעמ ורשכוה םא

 ? םיִמָשְג םיִדְרַוי יִמ ליִבָשָּב (בו

 :רמאנש ,הָנְמַא ילעב ליבשב אלא ,םידרוי םימשג ןיא : ימא יבר רמאו
 המכ ,הארו אב :ימא 'ר רמאו .5"ףלָשנ םיִמָשמ קֶרְצְו חַמְצִּת ץֶרָאְמ תַמָא,
 ,ךכ-רובו הדלוחב ןימאמה המו .רובו הדלוחמ + ןָינְמ .הנמא ילעב םילודג

 .כו ,ספ סינסתפ .סע4  .י ,' תלסק5 .גכ ,\ ינממל .סכ ,זל כו 1

 .םיקחשב אוה ריהב-הרותה רוא תא ואר אלש ינפמ-'וגו רוא ואר אל התעו .רטמו לט דירוהל

 . (םיננע לש) תורהב--ןירוהב .םיבעמ םיקחשה תא רהטת-םרהמתו
 ותנשמל רדס ןיאש-ול הרודס הניאש . תולאשו תוישוק בורמ-לזרבכ וילע השק (אי

 אל אוהו .ודומלתבש תוישוקה תא קרפל עדוי וניא ךכיפל , הירוב לע התוא עדוי וניאו

 דומלתה לש וינפ איהש ,הנשמב לקלקש ינפמ ודומלת תא עדוי (אל וניא אוה--לקלק םינפ
 --הבישיב חברי .9 ונולשכ תא ןקתל לכוי המב) ? ונוקת וחמ--היתנקת יאמ .ול תמדוקו
 רבגתי םידימלתה +ינומה) תוליח ןיב-רבגי םיליחו .טתנשמ תא םירדסמה הבישיה ידימלת ןיב
 ול השקי אלו םיכחיש ןכש לכ הלחתמ ותנשמ תא רדס םא-'וכו ןכש לכ .השקה ודומלת לע
 הז רחא קרו-'וכו לייעו . םימעפ םיעברא תוינשמה תא רדסמ היה-'וכו רדסמ הוה . ודומלת
 . תודידי לש םינפ ול הארמ וניאש--םינפ ול ריבסמ וניאש .ארמג דומלל ןנחוי 'ר לא סנכנ
 הברי .םיער םינפ ול הארה וברש ינפמ ודומלת תא עדוז וניא אוה--לקלק םינפ אל אוהו

 םירשכו םייוצר ויה וישעמ םא--וכו וישעמ ורשכוחה םא .םינפ וילא ריאיש ופייפל-םיער וילע

 . הלחתמ ובר יניעב

 ץראה ינפ לע םא-'ונו ץראמ תמא .םרובדב םידמועו בל ינמאנ--הנמא ילעב (בי
 העודי הדגא-רובו הדלוחמ .םימשמ קדצ ימשנ םידרוי זא ,ןתמו אשמב הנומאו תמא תויוצמ

 וזל הז םתבהא תירב תא ורמשי יכ ,םידעל םתוא ושע המלעו םלעש ,רובו הדלוח לע םנמזב
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 תא קידצמה לכ :ןנחוי 'ה רמא !המכו המכ תחא לע-ה''בקהב ןימאמה
 ץראמ תמא,, : רמאנש ,הלעמלמ ןידה תא וילע ןיקירצמ ,הטמלמ ומצע
 : אכהמ--אנוה בר רמא ןיבא רב אייח ובר ."ףקשנ םימשמ קדצו חמצת
 ךיִכְרְרְּב קָרַצ השעו שש תֶא ָתְענּפ, :כהמ-רמא ל"ד .י"ּףְתְרְבְע תרי
 לכ :יול ןב עשוהי ר"א .י"ַעָשָּנְו םלוע םֶהָּב אָטֶחִ ָתְפצק הָתַא ןַה ורְכמ
 םהב, :רמאנש ,םלועל העושי איבמ ,וילע םיאבש ,ןירוסיב חמשה
 . "עשונו .םלוע

 ? הָיּוצְמ הכרּבה הָמּב (ןו

 ,ןיעה ןמ יּומָסַה רבדב אלא היוצמ הכרבה ןיא :קחצי יבר רמאו
 ןיא : לאעמשי יבר יבד אנת .י'ִּךיִמָמִאב הָכְרְּבַה תֶא ָךִּתִא 'ה וצי, :רמאנש |
 תא ךתא 'ה וצי, :רמאנש ,וב תטלוש ןיעה ןיאש רבדב אלא היוצמ הכרבה
 ןוצח יהי, :רמוא ,ונרג תא דומל םנכנה :ןנבר ונת ."ךימסאב הכרבה
 :רמוא ,דומל .ליחתה "!ונידי השעמב הכרב חלשתש ,וניהלא 'ה ,ךינפלמ
 ,אוש תלפת וז ירה-ךריב כ'חאו דדמ "הזה יִרָּכב הכרב חלושה ךורבי
 רבדב אלו דּודָמַה רבדב אלו לוקשה רבדב אל היוצמ הכרבה ןיאש יפל
 .ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא ,יּונָמַה

 ? ּולְּכ םֶלּועָה הָתּוש ןיאָמ (די

 .,התוש אוה םוניקוא ימיממ ולוכ םלועה לכ :רמוא רזעילא יבר :אָּיְנִּ

 היל רמא .יהמְְאָק ינפ לָּכ תֶא הקְשהְו ץֶראָק ןמ הָלְְי דא : רמאנש
 .םיבעב ןיִקְתִמְתִמ :היל רמא ?םה ןיחולמ םוניקוא ימימ אלהו :עשוהי יבר
 :רמאנש ,התוש אוה םינוילעה םיממ ולוכ םלועה לכ :רמוא עשוהי יבר
 ?'ץראה ןמ הלעי דאו. םייקמ ינא המ אלא .םֶיָמ הָּתשִּת םיִמָשַה רטמל.

 .₪5 מי םילכד5 | 1 ,3  תישסרכ4 ,ת/ ,תכ| סירכד5 .ד דס סיעטיפ ,6י 5 סילסת1

 :םהמ דחאה רשא , םינב ינש דלויו תרחא השא ול אשיו ורבד תא רפה םלעה םלוא ,םלועל
 ןיבו וניב דע ותוא םישמש-ה''בקהב ןימאמה | .תמו רוב לא לפנ ינשהו הדלוח תכישנב תמ
 תא וילע ןיקידצמ . ץראב וישעמ תא בישימו רפשמה-הטמלמ ומצע תא קידצמה  .ורבה
 .רומג קידצ היהיש ,ויתונוע תא קרמל ידכ ,ןידה רמוח לכב ותוא ןודל ומע םיקדקרמ-ן]ידה
 ךתאריכו .םימשמ ףקשנ (קדצ ןיד) קדצ זא ,ץראמ חמצת תמא םא--'ונו ץראמ תמא .
 שש תא תענפ .ויתונוע תא קרמל ידכ ,ךתרבע תא ךפוש התא ךתוא אריה לע-ךתרבע
 "וכרד לע הבוטל ךורכזי םהו החמשב קדצ השועש ימב ךרסומב ענופ התא--'ונ\ קרצ השועו

 . ליבשב ונילע תפצק התא ןה : םירמוא םהו ,םהיפ לע םמע גהנתמ התאש ,םירוסיהו רסומה
 י .אכה םלועל עשונ הלאה םירוטיה ידי לעו ונאטחש

 רבד ונייה-ךימסאב :ורפסמו ותדמ תא עדוי םדאה ןיאש .ןיעה ןמ רתפנה-יומסה (גי |
 / . דוע ךרבתמ וגרנ ןיאו-אוש תלפת וז ירה .האובת תמרע-ירכ . יומסה

 -'וגו הלעי דאו .הלעמ לש םימח ןמ אלו חטמ לש םימה ןמ-סוניקוא ימיממ די
 םימשגה ימ רשא תחת-םה םיחולמ .המדאה לכ תא הקשהו הלעמל הלעו ץראה ןמ התש דאה

 . םימשבש--םינוילעה םיממ| .םה םיקותמ |
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 , : רמאנש
' 

4 

 .י"ותֶנובְתַל רקח ןיא 'וגו םֶלַש יַחלֶא ּתְעַמָש אל םא :ָתְעְדָי אלה ןֶלָחְל

 . םלועה לכְל הָלַהְת הֶאְרְבִנ לֶאְרְשָי ץֶרֶא (וט
 ,ףוסבל ארבנ ולוכ םלועה לכו הלחת תארבנ לארשי ץרא :ןנבר ונת

 ולוכ םלועה לכו הלחתב התוש י'א .י"תוצוחו ץֶרָא הָשָע אל דע, :רמאנש
 י"א  .ז"תוצוח יִנָפ לע םימ םלושן ץֶרֶא יִנָּפ לע רָטָמ ןַחיַה. : רמאנש ,ףוסב
 תא ןָּבִנְפמָש םדאל לשמ .תיִצְמִּתִמ התוש ולוכ םלועה לכו םימשג ימ התוש
 ה"בקה הקשמ לארשי ץרא .תלוספה תא חינמו לכואה תא לטונ ,הניבגה
 ינפ לע רטמ ןתונה, :רמאנש ,חילש י'ע והקשמ ולופ םלועה לכו ומצעב
 ."תוצוח ינפ לע םימ חלושו ץרא

 .רּובצה ןִמ םֶדָא שּורֶפי לַא (זט

 יכאלמ ינש םיאב ,םהמ דחא שריפו רעצב ןיורְש לארשיש ןמזב :ר'ת
 הז ינולפ :םירמואו ושאר לע םהידי ול ןיחינמו ,םדאל ול ןיולממש ,תרשה
 רובצהש ןמזב :ךַדיִא אָיְנִּת .רובצ תמחנב הארי לא ,רובצה ןמ שריפש
 ךִילָע םולשו התשאו לכואו יתיבל ךלא. :םדא רמאי לא ,רעצב יּורָש
 רקּב גרה הָחְמָשְו ןושָש הָגָהְש .:רמוא בותכה וילע ,ןכ השוע םאו '!ישפנ
 ביתכ המ .*תּומָנ רָחַמ יִּכ ותָשְו לוכָא ןיי תותָשו רֶשָּב לכָא ןאצ טחשו
 דע .י"ןּותְמְמ דע םֶכָל הָו ןָעָק רפְכְו םֶא .תואְבָצ 'ה יִָצְב הָלְנְ, חיִרָתִ
 הָאְּבְסִנ  ןָי הָחְקֶא ּויָמַא, ? ביתכ המ םיעשר תדמב לבא ,םינוניב תדמ ןאכ

 סיעשיפ .* ןס כו5ל .וכ ,ת ילסמ6 .תכ מ סיעסיפ .* ספ סש4 .ט ,סכוי3 .כי ככ .5 3סומס5 .זכ ,ו) בוי

 .ךו סכ סכפ גי ,ככ

 תרשח . תורזמ , תוקרוז-תורשחמ .דאה ךות לא רטמ םיקצוי םיקחשה--ודאל רטמ וקזי |
 -הפטל הפט ןיב .הרעש ,טוח--אמינ . ץראה לע םימ םירשחמ םיבעה-םיקחש יבע םימ

 םימשה תריציב רמאנ--ותנובתל רקח ןיא . דוע ,האלה-ןלחל . הפטל הפט ןיבש חוירה
 תריצי םויכ םימשגה םוי לודנש עמשמ--,''רקח ןיאו,, םימשגה ןתמב רמאנו "רקח ןיא, ץראהו
 . ץראהו םימשה

 ןתונ אוה הלחתמ--'וגו רטמ ןתונה .הלחת המש םידרוו םימשגה-חלחתב התוש ווט

 ןמ-:תיצמתמ .םלועה ראש ינפ לע םימה תא חלוש אוה ךכ רחאו לארשי ץרא ינפ לע רטמ
 - וכו רטמ ןתונה . הניבג תושע-[31 . לארשי ץרא התתשש רחאל םיבעב םיראשנה םירוישה
 . חילש י"ע ותוא חלוש אוה םלועה ראשלו ומצעב רטמ ןתונ אוה לארשי ץראל

 ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ : רמאנש ,ולאמשמ דחאו ונימימ דחא-םדאל ול ןיולמש (זט
 םיאריה-םינזניב תדמ .(ונינש) רמאנ תרחא אתיירבב-ךריא אינת . (אי ,אצ םילהת) ךיכרד לכב
 םה יכ ,תומה ןמ םיארי םניאש--יוגו ןיי החקא ויתא 0% רחמ, םהב רמאנש ,תומה ןמ

 "חה
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 .יִּכ וג ב% לע םָש שיא ןיִאָו דָבָא קידצה. ?הירתב ביתכ המ .י"וגו רֶכָש |
 השמב וניצמ ןכש ,רובצה םע םדא רֶעַצָי אלא .י'קיִּדַצַה ףסָאְנ הָעְרָה ינפמ
 ומישיו ןֶבֶא וחקינ םיִדָבְּכ הָשמ יִדָיְו :רמאנש ,רבצה םע ומצע רעיצש וניבר
 בשיל תחא תסכ וא דחא רכ השמל ול היה אל יכו--,יַהיִלָע בָשִנ ויּתַחַת |
 .היחא ינא ףא ,רעצב ןיורש לארשיו ליאוה :השמ רמא ךכ אלא ?הילע
 . רובצ תמחנב .האורו הכוז ,רובצה םע ומצע רעצמה לכו .רעצב םהמע |
 םדא לש ותיב תורוקו םדא לש ותיב ינבא ?יב דיעמ ימ :םדא רמאי אמשו

 אליש יבר יבד .י"הְננעי ץַעָמ םיִפָכְו קשת ריקמ ןָבֶא יִּכ. :רמאנש ,וב ןידיעמ
 יִּכ. :רמאנש ,וילע ןידיעמ םה ,םדאל ול ןיולמה ,תרשה יכאלמ 'ב :יִרְמָא
 ,וילע הריעמ איח םדא לש ותמשנ :רמוא אקדח יבר אדל הצי ויָבָאְלמ
 םדא לש וירבא :םירמוא שיו .ִדיִפ יִחְתַפ רמש ּךקיַח תֶבָבַשִמ. :רמאנש
 "ה םֶאְנ ידע םֶּתַא. :רמאנש ,וב םידיעמ

 : אָטוח אָרְקְנ תיִנַעַתְּב בָשויַה (זו

 ,אָנַת יאה יִּכ רַבָס .אטוח ארקנ תינעתב בשויה לכ :לאומש רמא
 ?%"שפנה לע אָטֶח רָשֶאְמ. ל"ת המ :רמוא יִּבַרְּב רֶפְפַה רזועלא יבר :אְָנַתְד
 לק םירבד אלהו .ןייה ןמ ומצע רעיצש אלא +הזו אטח שפנ וזיאב יכו
 ומצע רעצמה ,אטוח ארקנ --,ןייה ןמ אלא ומצע רעיצ אלש ,הז המו :רמוחו
 ,שודק .ארקנ :רמוא רזעלא 'ר !המכו המכ תחא לע --,רבדו רבד לכמ
 ומצע רעיצ אלש ,הז .המו :ושאר רעש עַרָּפ לדג הֶיָהִי שודק, :רמאנש
 , לאומשלו ! כ"וכאע - רבד לכמ ומצע רעצמה , שודק ארקנ--רחא רבדמ אלא
 ?אמוח יִרְקַא אה רזעלא יברו .יִאָה "ערפ לדג,א אוהה ?שודק יִרְפֶא אָה
 םלועל :רזעלא 'ר רמאהו ?יכה רזעלא ר"א ימו .ּהיִשְפנ בָאָסְמְד אוהה
 ? ישודק ךּבְרקּב, :רמאנש ,ויעמ ךותב יורש שודק וליאכ ,ומצע םדא הארי
 שיר .הישפנ ירועצל יצמ אלד אה ,היִשֶפִנ יִרועַצְל יִצָמְד אה :אישק אל

 ,5 ,גמ סיעשיז .ס 1 סכימ% ,6' 65 סילסת5 .5י ,כ קוקכת4 .כי ,וי תומשל .5 כ סשפ | .כי  ,ונ סיעפו1

 יט | ו עסוס10 .ס סב סכ9 .לי 1 רכדמ8

 ינפמ .תמ אוה המ ינפמ-בל לע םש שיא ןיאו | .'ונו "רחמ םוי  הזכ היהו, : םירמוא
 שקביש הצור ה"בקה ןיאש יפל ,קידצה ףסאנ הלא לש םתער ינפמ--קידצה .ףסאנ הערה
 -ךקיח תבכושמ . םירמוא אליש יבר לש ושרדמ תיב ינב--אליש יבר יבד .םימחר םהילע
 . ךברקבש המשנה ונייה

 וזיאב יכו .ונינשש אוהה אנתכ בשוח אוה--אינתד אנת יאה יכ רבפ יי

 אלהח--ירקא אה .ושפנל הזב אטחו-ןייה ןמ ומצע רעיצש %גרה ימ תא-הז אטח שפנ
 ,האנהב רוסאו שודקה ושאר רעש לע בסומ הזה יונכה-יאק ערפ לדגא .ארקנ אוה

 תא אמטש ליבשב אטוח וארוק בותכה-הישפנ באסמד .שודק ארקנ אל ופוג ריזנה לבא
 ארקנ הנעתמהש ,ךכ רזעלא 'ר רמא יכו--יכה רזעלא 'ר רמא ימו . תמ תלבנב ומצע
 לע ןתוא תונעל רומא ןכלו ,שדוק ויעמ לכ ולאכ--ויעמ ךותב יורש שודק ולאכ ?שודק
 (שודק ארקנ הנעתמהש רזעלא 'ר רמאש המ) הז--הישפנ ירועצל יצמד אה .םוצ ידי
 רופא יכ ,רמאש המ) הזו-'וכו אלד אה .תינעתה תא לובסלו ומצע תא רעצל לוכי אוהשב
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 הימרי ר"א .ג"דֶסַח שיא ושפנ לַמּוג, :רמאנש ,דיסח ארקנ :רמא שיקל
 טעממש ינפמ  ,תינעתב בשיל יאשר ח'ת ןיא : שיקל שיר רמא אבא רב
 אָּבְלַכ ,אָחיִנַטַתְּב בָתָיִד בר יִּב רב יאַה :תשש בר רמא .םימש תכאלממ
 .היִתּוריִש לוכיל

 . םיקיִּדִצְו םיִעָשְר לֶש םֶרְכָשּו םֶָשְנֶע (חי

 ,ב"הועל םיעשרה ןמ ןיערפנש םשכ :"הנומא לא,--י"לוע ןיאְו הָנמָא לא
 הלק הריבע לע ז"חועב םיקידצה ןמ ןיערפנ ךכ ,ןישועש הלק הריבע לע וליפא
 הוצמ לע וליפא ,ב"הועל םיקידצל רכש םימלשמש םשכ :"לוע ןיאו, :ןישועש
 --ןישועש הלק הוצמ לע וליפא ז"הועב םיעשרל רכש םימלשמ ךכ ,ןישועש הלק
 וישעמ לכ ,ומלוע תיבל םדא לש ותריטפ תעשב :ורמא .י"אּוה רַשָיְו קידצ.
 :רמוא אוהו :ינולפ םויב ינולפ םוקמב תישע ךכו ךכ : ול םירמואו וינפל ןימרפנ
 ,דוע אלו ::"םותָחָי םֶדֶא לָּכ דָיְּב. * רמאנש ,םתוחו ! םותח :ול םירמואו !ןה
 :רמאנש המ םייקל !ינותנד הפי :םהל רמואו ןידה תא וילע קידצמש אלא

 וגו 'ִָרֶבָדְב קְצִמ ןטמל.

 ,ישילש קרפ
 .םיִמָשָגַה ּוקְמַטַצִנ שְדקְמַה תיִּב בֶרֶחָשמ (טי

 ןיקומיצ םימשג ושענ קימהב ברחש םוימ :אָטְרפ ןב רזעלא ר'א :אָיִנִמ
 ,הנש שי :ןיטעומ הימשגש ,הנש שיו ,ןיבורמ הימשגש ,הנש שי  .םלועל
 הימשגש הנש .ןנמוב ןידרוי הימשג ןיאש ,הנש שיו ,ןנמזב ןידרוי הימשנש
 ,תבשב דחאב .ותסנרפ ובר ול ןתנש דבעל ?המוד איה המל ןנמזב ןידרוי
 ןידרוי הימשג ןיאש הנש  .הנקיתכ תלכאנ הָנְהִתַפ תפאנ הםיע תאצמנ
 הסיע תאצמנו ש"עב ותסנרפ ובר ול ןתנש דבעל ?המוד איה המל ןנמזב
 איה המל ןיבורמ הימשגש הנש .הנקיתכ אלש תלכאנו הנקיתכ אלש תפאנ
 ןמ תונחוט םיחיר ואצמנ ,תחא תבב ותסנרפ ובר ול ןתנש דבעל ? המוד

 .ו ,סכ סינסת4 .1 ,ז5 כויס5 .ד כ סירכדל .ןו ,סי ילפמ1

 למוג .(אטוח ארקנ אוה ןכלו ,תונעתהל לוכי וניאש) ושפנ תא רעצל לוכי וניאשכ (תונעתהל
 ת5אלטמ טעממש .דסח שיא ארקנ התשמו לכאממ ושפנ תא שירפמש ימ-דסח שיא ושפנ
 ןב :קוירב) דימלת-'וכו בר יב רב יאה ,השלוח תמחמ הרותב קוסעל לוכי וניאש-םימש |

 םאו ,איה ליעוה אלל ותינעת : רמולכ) ותדועט תא בלכה לכאי , תינעתב בשויה (דומלה תיב
 .(הנממ שרפש ,הדועסה תא ב ויתחת לכאי ,אוה לכא אל

 =אוה רשיו קידצ .אבה םלועה ןמ םדרטל ידכ--'וכו םיעשרל רכש םימלשמ ךכ (חי
 םרכש לכ תא םהל םלשל םיעשרה םע רשיו בוט השועו םהמ ערפהל םיקידצה לע ןידח תא קידצמ
 .רפסב םיבותכה וישעמ לכ לע םדא לכ דיתא םי תח מ אוה-םותחי םדא לכ דיב . הזה םלועב

 רחאב .ולוכ עובשה לכל-ותסנרפ .(ישוקב םידרוי) וצווכתנו | וק קמטצנ-ןיקומיצ (טי

 תחא םעפב--תחא תבב .התופאל יאנפ 4 שיש--חנקיתכ תפאנ . ןושארה םויב-תבשב
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 .ןמ תלכוא ומכ רוכה ןמ תלכוא הסיע תאצמנו בקה ןמ תונחוטש המ רוכה
 רתסנרפ ובר ול ןתנש דבעל ?המוד איה המל ןיטעומ הימשגש הנש .בקה
 הפיע תאצמנ ,בקה ןמ תונחוט רוכה ןמ תונחוטש המ םיחיר ואצמנ ,טעמ טעמ
 ןיבורמ הימשגש ןמזב :רחא רבד .בקה ןמ תלכוא רוכה ןמ תלכאנש המכ
 ןניא םימ-םיבר םימ ול שי םא :טיטה תא לָּבִנֶמְש םדאל ?המוד אוה המל
 וניא םיטהו ןילכ .םימ-ןיטעומ םימ ול שי םא ,הפי  לבוגמ טיטהו ןילכ
 .הפי לָּבנְתִמ

 י ןטְנָהַהְי ןויְרוג ןָּב ןיטידקנ כ

 םימ םהל היה אלו םילשוריל לגרל לארשי לכ ולע תחא םעפ :ר'ת
 יניולה :ול רמא .םש חיהש דחא ןומְנֶה לצא ןוירוג ןב ןומידקנ ךלה .תותשל
 םאו ,םימ תונייעמ בי ךל ןתא ינאו םילגר ילועל םימ תונייעמ רשע םינש
 ונמז עיגהש ןָעַּכ .ןמז ול עבקו ,ףסכ ירככ הרשע םיתש ךל ןתונ ינירה ,ואל
 ..ךדיב יל שיש תועמ וא םימ וא יל רגש :ול חלש תירחשב ,םימשג ודרי אלו
 רגש :ול חלש החנמב ןכו םירהצב ןכו .םויב תּוהָש יל שי ןידע :ול חלש
 ותוא וילע גְלְנל .םויב תוהש יל שי ןיידע :ול חלש .תועמ וא םימ וא יל
 ?םימשג ודרי וישכעו םימשג ודרי אל הלוכ הנשה לכ ,רשפא :רמא ,ןומגה
 תיבב ותחמשב םנכנ ןומגה ותואש דע .החמשב ץחרמה תיבל םנכנ דימ
 דמעו ףטעתנו בצע אוהשכ שדקמה תיבל ןוירוג ןב ןומידקנ םנכנ ,ץחרמה
 %לו יתישע ידובכל אלש ,ךינפל עודיו יולג !ע"שבר : וינפל רמאו הלפתב
 ילועל ןיוצמ םימ והיש ידכ ,יתישע ךדובכל אלא ,יתישע אָּבַא תיב דובכל
 תונייעמה לכ תואלמ ויהש דע ,םימשג םהל ודריו םיבע ולע דימ .םילגר
 .שדקמה תיבמ אצי ןוירוג ןב ןומידקנו ץחרמה ןמ ןומגה ותוא אצי .וריתוהו
 עדוי :היל רמא .ךדיב יל שיש ,רתוי םימ ימד יל ןח :ל"א ,הזב הז ועגפשב
 ןוחתפ יל שי ןיידע אלא ,ךליבשב אלא םלועה תא שיערה אל ךיהלאש ,ינא
 .ודרי. יתושרב םימו המח העקש רבכש ,יתועמ ךממ איצואש ,ךילע הפ
 +וןינפל רמא ,הלפתב דמעו ףטעתנ קימהבל ןוירוג ןב ןומידקנ םנכנו רזח
 :.המחה החרזו םיבעה ורזפתנ דימ !ךמלועב םיבוהא ךל שיש ערוה !ע"שבר

 .דובאל ךלוהו זמזמתמ הניחטה תעשב--'וכו רוכה ןמ תונחוט םיחיר .הלוכ הנשה לכל
 :ןבלו ,םלש רוכמ ןיבו בקמ ןיב אוה דחא הזה רוישהו הנחטנה האובתה לש עודי רויש םיחירב
 ,דחא בקמ ערגנ היהש ןוערגה ותוא יפכ אלא חאובתה ןמ דבאמ וניא תחא תבב רוכ ןחוטה
 הסיע . הברה לודג ונוערג זא ,בכ רחא בק אלא ,תחא תבב אל רוכה תא ןחוט אוה םא לבא
 מ (קצב ירויש םיראשנ הילושב : רמולכ) תלכוא קצבה תא הב םיִשָלָש הבירעה--תלכוא

 ילב דובאל םהמ ךלוה זא ,עפשב םידרוי םימשגהשכ םג ןכו ;בקה ןמ תלכוא איהש המכ רובה
 .של--לבנמ .םיטעומ םיטשנמ תדבוא התיהש הדמה התוא יפכ קר תלעות

 . םימשג ימ תורוב-תונייעמ .םילשוריב םילודגה םירישעה דחא-]וירונ ןב ןומידקנ (כ

 -ןפז--תוחש .חלש--רגש . תורובה ואלמתיו םימשג ודרישכ--תונייעמ ביי ךל ןתא ינאו

 | - נעל-נלגל
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 1 יוצא

 1 .תינעת :ילבב דומלת

 איצואש ,ךילע הפ ןוחתפ יל היה ,המח הדקנש אלמלא : ןומגה ותוא רמא |
 ומש ארקנ המלו .ומש יב אלא ,ומש ןומידקנ אל :אָנִת--.יִתועמ תא ךממ
 .ורובעב המח הדקנש + ןומידקנ

 .ָרָאָהְו הָנִהַה (אכ
 רמא הדוהי בר רמא--י'םִיִמַּב הָנְקַה דּוָי רשאכ לֶאְרְשְי תֶא 'ה חָכַהְו

 :םיתכד .יאמ :]תנוי 'ר רמא ינמתנ .רב .לאמש ,יר מאר .הכהרבל ב
 היחא ללקש ,הללק הבוט ?*אָנוש תוקישנ תורָתְעִנו בוא יִעְצַּפ םיִנָמָאְנ
 ינלשה היחא .עשרה םעלב ןכרבש ,הכרבמ רתוי ,לארשי תא .ינולשה
 הנקה דו רשאכ לארשי תא 'ה הכהו, :לארשיל ןהל רמא ,הנקב ןללק
 וליפאו ,ןיבורמ וישרשו ףילחמ ועזגו םימ םוקמב דמוע הז הנק המ-'םימב
 ךלוה אלא ,ומוקממ ותוא ןיזיזמ ןיא ,וב תובשות תואב םלועבש תוחורה לכ
 ןכרב עשרה םעלב לבא .ומוקמב הנקה דמע--תוחורה וממר ,ןהמע אבו

 ועוג ןיאו םימ םוקמב דמוע וניא הז זרא המ-+םיִזרָאּכ. :רמאנש ,זראב |
 וניא ,וב תובשונ םלועבש תוחורה לכ וליפאו ,ןיבורמ וישרש ןיאו ףילחמ
 .וינפ לע ותכפוהו ותרקוע ,תימורד חור וב הבשנש ןויכ ,ןהמע אבו ךלוה
 ,הרות רפס וב בותכל ,םומלוק ּונָמיִה .לוטיל הנק הכזש אלא ,דוע אלו

 . םיבותכו םיאיכנ

 .הָנְקּפ ךב םֶדֶא אָהְי (בכ

 השעמ .זראכ השק אָהְי .לאו הנקכ ךר םדא אהי םלועל :ןנבר ונת
 רומח לע .בוכר היהו .ובר תיבמ רודג לודגממ ןועמש 'רב רזעלא יבר אבש
 ינפמ ,וילע הסג ותעד התיהו הלודג החמש חמשו רהנה תפש לע לייטמו
 :ןל רמא .רתויב רֶעכְמ היהש ,דחא םדא ול ןָמַּדַנ .הברה הרוח דמלש
 !שיאה ותוא רעוכמ המכ  ,הְקיִר :ל"א .ול ריזחה אלו !יבר ,ךילע םולש

 ןמואל רומאו ךל אלא ,עדוי יִנִא :ל"א ?ךתומכ ןירעוכמ ךריע ינב לכ אָמָש
 .ןמ דרי ,אטחש ומצעב עדיש ןויכ !תישעש הז ילכ רעוכמ המכ :ינאשעש

 דע ,ךל לחומ יניא :ל"א 1יל לוחמ ,ךל יִתינענ : ל"או וינפל חמתשנו רומחה
 לייטמ היה !תישעש הז ילכ רעוכמ המכ :ול רומאו ינאשעש ןמואל ךלתש
 םולש :ול םירמוא ויהו ותארקל וריע ינב ואצי .וריעל עיגתהש דע ,וירחא

 .\ ,דכ רכדמכ8 | .\ ןוכ ינסמפ .וט ןדי .5 סיכלמב

 .החרז ,העיפוה--הדקנ
 דמוע וניא .והוטי רשא לכ לא הנופ-םהמע אבו ךלוה . םיליתש איצומ -ףילחמ (אכ

 תללק תא ךפהש , ךאלמה י"ע הלאה םירבדה ורמאנ הנה ,"םימ ילע, בותכש המז-םימ םוקמב
 . טע-פומלוק .ונמט--ונמיה .תוחורה לכמ השקה-תימורד חור ..הכרבל םעלב

 . הארמה תחשמ--רעוכמ .וינפל הרקנ-ול ןמרזנ .הואנ אלמ היה-וילע תפג ותעד (בכ

 ענכנ .ינא-ךל יתינענ .ה"בקחל-ינאשעש ןמואל ?םנמואה-אמש . ליסכ ,רעב שיא--הקיר =
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 ורמא +יבר ,יבר ןירוק םתא ימל :םהל רמא !ירומ ,ירומ ,יבר /יבר ,ךילע
 . לארשיב ותומכ וברי לא ,יבר הז םא :םהל רמא .ךירחא לייטמש הול :ול
 יפ לע ףא :ול ורמא .יל השע ךכו ךכ :םהל רמא ?המ ינפמ : ול ורמא
 ,ול לחומ ינירה םכליבשב :םהל רמא .הרותב אוה לורג םדאש ,ול לוחמ ןכ
 םלועל :שרדו ןועמש יברב א'ר םנכנ דימ .ןכ תושעל ליגר אהי אלש דַבְלְב
 ,זראכ השק אהי לאו הנקכ ףר םדא אהי

 . ּוזָמַנ שיא םּוחנ (גכ

 יתשמ םּדְגְו ויניע יתשמ אמוס היהש ,וז םג שיא םוחנ לע וילע ורמא
 .עּועַר תיבב לטּומ היהו ןיחש  אלמ  ופוג לכו וילגר יתשמ עָטקְו וידי
 .תחא םעפ .םילמנ וילע ולעי אלש ידכ ,םימ לש ןילפסב ןיחנומ ותממ ילגרו
 ,יִנָב :םהל רמא .םילכה תא תונפל כ'חאו ותטמ תונפָל וידימלת ושקב
 ,תיבב ינאש ןמז לכ ,םכל חטבומש ,יתטמ תא ונפ ךכ רחאו םילכה תא ּוּפ
 ורמא .תיבה לפנו ותטמ תא וניפ ךכ רחאו םילכה תא וניפ .לפונ תיבה ןיא
 רמא ? ךכ ךל התלע המל ,התא רומג קידצש רחאמ יכו ,יבר : וידימלת ול
 יִמַח תיבל ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפש .ימצעל יתמרג ינא ,ינב :םהל
 = לש רחאו התשמ לש דחאו לכאמ לש דחא ,םירומח השלש יושמ ימע היהו
 יתרמא !ינסנרפ ,יבר :יל .רמאו ךרדב יל דמעו דחא ינע אב .םידגמ ינימ
 התציש דע רומחה ןמ קורפל יתקפסה אל .רומחה ןמ קָרָפִאָש דע ןֶּתִמַה :ול
 ; ומּוסָי ,ךיניע לע וסח אלש ,יניע :יתרמאו וינפ לע יתלפנו יתכלה .ותמשנ
 . ועטקתי ,ךילגר לע וסח אלש ,ילגר :ּומּדַגִתִי ,ךידי לע וסח אלש ,ידי
 יוא :ול ורמא .ןיחש אלמ אהי יפוג לכ :יתרמאש דע ,יתעד הררקתנ אלו
 !ךכב ינותיאר אל םא ,יל יוא :םהל רמא ! ךכב ךוניארש ,ונל

 + רמא חיל אקֶלֶס הָוהד אָחְלִמ לָכְּד ?"וז םג שיא םוחג. חיל ורק יאמָאְ
 :ורמא ,רֶסיִק יִבל ןורוד לארשי יִרורשל יִעָב אדה אָנְמיז ."הבוטל וז םג
 אָלְמ ּהיִדיִב ּורפש .אוה ןיסְנָּב דמולמד ,וז םג שיא םוחנ לי ?ליִע ןאמ
 ּךְנַה ומק אָיְליִלְּב .אָריַד אּוהַהְּב תֶבּו לזא .תוילגרמו תובוט םינבאד אָטּפִמ
 ,אָטְפַסְל והְניִרָש םֶמָה אָמִמ יִּכ .אָרְפִע והְנלַמּו היִמְּפְסְל והְנילְקַשְו יִאְרּויִד

 . תוירבל חונ-ךר .(הליחמ תשקב לש ןושל) ךינפל
 < -העוער .חנומ-לטומ .םילגר ץוצק--עטק .םידי עוטק--םדנ .רוע--אמוס (גכ

 ךמ האיצוהל--ותטמ תונפל .הטמה ילגר ךרד-םילמנ וילע ולעי אלש ידכ .לופנל הטונ
 "ואוק .המלו-'וכו יאמאו .וצצקי-ומדגתי .הנרועת--ומוסי .לופנל בָשָחָש ,עוערה תיבה

 יערואמ) רבד לכ לעש ינפמ--היל אקלס הוהד אתלימ לכד וז םג שיא םוחנ םשב ול
 -ליזיי ןאמ . רסיקהל הנתמ חולשל םיצור לארשי ויה תחא םעפ--"ןכו אדח אנמיז .ול הרקש
 'לזא .תוילגרמו תובוט םינבא אלמ זגרא וידיב וחלש-אטפיס אלמ הידיב ורדש ?ךלי ימ
 רהקלו ןולמה תיב ירג ומכ הלילב-'וכו אילילב .דחא (ןולט תיבב) הרידב ןלו ךלה-'וכז
 אבשכ-"כו םתה אטמ יכ .רפע והואלמו (תובוטה םינבאה תא וכותמ ואיצוה) וזגרא תא

- 



 93 .תינעת :ילבב דומלת

 יב וכיחמ .אק + רמא .והְלְכְל והְניִלְטְקְל אָכְלַמ אָעְּב .אָרְפַע אָלְמַד ּוהְנְוַח
 : ל"א ,והינמ .אָדַתַּכ חיל יִמָרא ,והילא אָתַא .הבוטל זז םג : רמא יִאְַדְוהְי
 -אָרַּפַע יִדָש הָוָה .יִכָּב ?אוה ןוהּובַא םהרבאד אָרְפַעַמ אָרְּפַע אָח אָמְליִ
 אווה .י"ותשק ףּדִנ שק וּבְרַח רַפְעָכ ןתַי. + ביתכד ,יִרָיִנ ווה-יל ,רפס וה
 הָיַזִג יִבָל .הוליע .הושבכו היִנמ וקדְּב ,הָשְּבְבַמְל יִצָמ אָלְר אָתניִדַמ אד
 ,אָתַא יִּכ .אָּבַר אָבְקִיִב ּוהּורְַשְו תוילגרמו תובוט םינבא "היִטְַּסְ והולמו
 יִלָכ אָרְקְ ךל ידְבְעְד ,ךָרָהַּב תיִתָיַא יאמ :חיל ורמא .אָרּויִד אּוהַהְב ּותיִּב
 והָניִטְמַא ,והירידְל + ורתְס .םֶתְחְל יִטְמַא ,אָכָהַמ יִלקשִד יאמ :ּוהָל רמא ? יאַה
 אלו הּוקדּב .חָוָה ןבידמ , אָבַה יִתְיַאר אָרְפע יאַה :היִל ורמא .אָכְלַמ יִבָל
 . יִאְרּיד ךנֶלְל והְניִלְטבו הוחְּכשַא

 . ומוקמ תֶא דָּבַכְמ םֶדָאֶה (דכ

 רמ םוקיל :קחצי רב ןמחנ ברל ארסח בר רב ןמחנ בר חיל רמא
 אלא ,ודבכמ םדא לש ומוקמ אל :רמוא יסזי 'ר :אָניִנִת :ל'א .ןֶּבִנָל ביָתיִל <

 .וילע היורש הניכשהש ןמז לכש ,יניסב וניצמ ןכש .ומוקמ תא דבכמ אוה
 הניכש הקלתסנ "אּוהַה רָהָה לּומ לא וערי לא רקּבַהְו ןאצה םּג. :הרות הרמא
 דעומ להאב וניצמ ןכו .ירָהְב ּולָעְי הָמַה לָבּויַה ךשִמְּב. * הרות הרמא ,ונממ
 לָּכ הָנְחְמַה ןמ ּוחְלְשיִו :הרות הרמא יוטנ דעומ להאש ןמז לכש ,רבדמבש
 .םש םנכיל ןיערוצמו ןיבז .ורתוה דימ ,תכורפה ל :+'וגו "בז לָכְו עּורְצ

 .כ  ם רכדמכ4 .גי כי סם5 .ג ד תומשב ,כ ,ת סיעמיצ

 ךלמה שקב-'וכו אכלמ אעב .רפע אלמ אוהש ,והוארו זגראה תא וחתפ ,(רמיקה תיבל) המש

 היל ימדא .םידוהיה יב םילתהמ--'וכו וכיחמ אק .(לארשי םע לכ תא) םלוכ תא גורהל
 הזה רפעה ילוא-'וכו ארפע אח אמליד .(וירשמ דחאכ) םהמ דחאכ (ךלמל) ול המדנ--'וכו
 דגנכ) רפע קרוז (םהרבא) היהשכ יכ-'וכו ידש הוה יכד ? םהיבא םהרבא לש ורפעמ אוה

 איוה .םיצחל ויה םישבי םיבשע קרוז היהשכו ,תוברחל (רפעה) היח ,(םמע םחלנש םיכלמה
 הינמ וקדב .השבכל לוכי אלש (רסיקה הב םחלנש) תחא הנידמ התיה-'וכו אתנידמ אדח
 -'וכו הולייע .(םיצחו תוברחל רפעה ךפהנ תמאב יכ) הושבכו (הזה רפעה ןמ) ונממ וקדב--'ןכו

 והוחלשו-'וכו והורדשו .זגראה תא ואלמו (רפיקה לש) ויתורצוא תיבל (םוחנ תא) והואיבה
 תיבב) ןועמה ותואב (ותיול ינבו םוחג) וגל ,ותיבל ותריזחב) אבשכ-'וכו אתא יכ .לודג דובכב
 תברקה המ) ךמע תאבה המ :(אוהה תיבה ירג) ול ורמא--'נכ\ היל .ורמא .(אוהה ןולמה
 רפעה) ןאכמ יתחקלש המ :םהל רמא-'וכו והל רמא ?הזכ לודג דובכ ךל ושעש (רפיקל
 רפעה יבגר תא) םואיבהו םהיתונועמ תא ורתפ--'וכ| ורתס .םשל יתאבה (ןאכמ יתחקלש
 םג שיא םוחנ) איבהש הזה רפעה :ול ורמא-'וכו חיל ורמא . ךלמה תיבל (םינינבה תחתמש
 ורפעל המוד אוה םא תוארל רפעה תא וקרב) ותוא וקדב-'וכו הוקדב .ונלשמ היה ,הגה (וז
 .םהה םירָיּדה תא וגרהו ,(םוחנ לש ורפעל התיהש הלוגסה תא וב ואצמ אל) והואצמ אלו \םוחנ לש

 םישנא ןיב בשי ןמחנ .בר יכ) ונלצא בשיו ינודא םוקי--ןבנל ביתיל רמ םוקיל (דכ
 ינפמ יכ--'ןנו רקבהו ןאצה םנ .אתיירבב הנוש ינא--אנינת .(ךכ לכ םיבושח םניאש

 םמוקמ תא ובזעשכ-תכורפה וללגוה .דבוכמו שודק יניס רה היה וילע היורש התוהש הניכשה

 .הניכש הנחמל= םש םנכ הל : תכרפה ךסמ תא וללג ,םעסמל וכלה
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 לארשי תורפס 4

 הנמ אביש .בטומ :היל רמָא .רַמְד .יִּבְגְל לייִאְו אָנִא םיקיא ,יִכָה יא : ל"א
 . סרפ ןב הנמ לצא הנמ ןב הנמ אבי לאו הנמ ןב הנמ לצא םרפ ןב

 . םֶּתְעְּב םיִמָשֶּג (הכ

 ,תינונב אלא ,האמצ אלו הרוכש אל-י'םֶתְעְּב םֶכיִמְשְג יִּתַתָנְ :ר"ת
 רבד  .תוריפ השוע הניאו ץראה תא ןישמשטמ--ןיבורמ םימשגהש ןמז .לכש
 ןב ןועמש ימיב וניצמ ןכש .תותבש ילילבו תויעיבר ילילב--"םתעב, :רחא
 םיטח ושענש דע ,תותבש ילילבו תויעיבר ילילב םימשג םהל ודריש ,חמש
 אמגוד םהמ ,וררצו בהז ירנידכ םישדעו םיתיז יניערגכ םירועשו תוילככ
 םֶכיִתואטַהְו הֶלֶא ּוטָה םֶכיִתּונְע. : רמאנש ,םרוג אטח המכ עירוהל ,תורודל
 * תיב ןינבב םיקפוע ויחש ןמזב ,םודרוה ימיב וניצמ ןכו .י'םֶּכִמ בוטה עמ
 םיבעה ורזפתנו חורה הבשנ רחמל .תולילב םימשג םהל ודריש ,שדקמה
 .םהידיב םימש תכאלמש עירוהל ,ותכאלמל םיכשמ דחא לכו המחה החרז

 . אָּבְחְנַה ןיִנח (וכ

 אָמְלַע ךְרְטַצַמ הוה יכ .הָנָה לגעמה ינחר היִתְרַּב רב אבחמה ןיִנַח
 יִרָמְאְו ּהיִמיִלְ יִלּופטְּ היל | ימנו היּבְגְל בר יבד יקי ןנבב ירָּדשמ אַ
 ליבשב השע 1 עישבר : ח"בקה .ינפל רמא ו אָרְשִמ ןָל בַה ,אָבַא ,אָבַא + היל
 יאמאו .אָרְטִמ בַהָי אָלְ אָּבַאְל אָרְטִמ | בָחָיְד אָּבַא ןיַּב ןיריכמ ןיאש ,ולא
 .ומצע תא איבחמ היהש + אבחנה ןיִנח היל ירק

 . תֶרְקּוי ןַמ יִסּוי יִּבַב (זכ

 היקבש .תֶרָקּי ןמֶד יפי יברד היִמק םיִכָש הָוה ןיבא רב יסוי יבר
 הלושה קוב רמא. :םֶרָּג א ּהיִעְמַש דַמ אָמוי .ישא ברד ּהיִמְקְל אָתַאו

 .סכ ,ס סיעכיפ .ד ,וכ 6כקיוג

 ירניד האמ הכרעש ,עבטמ--הנמ .(ולצא תבשל)בינודא לא ךלאו ינא םוקא ,ןכ םא-'וכו יכה יא

 לודג םכח-הנמ ןב הנמ .ינוניב םכח ןב לודג םכח--םרפ ןב הנמ .הנמה יצח-םרפ .ףסכ

 .ןטחנ ברמ לודג היה אדסח בר יכ) לודנ םכח ןב
 -תויעיבר ילילב .םיננוממ--םישמשטמ .םימשנב ידמ רתוי הקשומ-הרוכש (הכ

 "תלחמ תב תרגא, הְָּשהֶש הלפטה הנומאה תמהמ ,ךרדב תכלמ םיענטנ טדא ינב ויה זאש
 . תוילכ לדונכ-תוילככ . הלאה תולילב תטלוש

 ךרטצמ םלועה היהשכ--'וכו ךירטצמ הוה יכ .היה-הוה .ותב ןב--היתרב רב (וכ
 וידנב ילושב םיזחוא (תוקוניתה) ויהו םבר תיב לש תוקונית וילא םיחלוש םיטכהה ויה ,רטמל
 רטמ ןתונה באה ןיב--'וכו ארטימ ביהיד אבא ןיב !רטמ ונל ןת ,וניבא ,וניבא : ול םירמואו
 == ןכז היל ירק יאמאו .(אבחנה ןינח אוה) רטמ ןתונ וניאש באה ןיבו (םימשבש באה)
 -לע ללפתמ היהשכ--ומצע תא איבחמ היהש אבחנה ןנח םשב ול םיארוק ויה המ ליבשבו
 .הונע בורט ,תוירבה יניעמ רתתסמ היה ,םימשגה

 ".(םוקמ םשג תרקויט יסוי 'ר לצא (הרות דוטלל) אובל לינר היה--'וכו חיכש הוה (זכ
 רח אמוי ;ישא בר לצא (הרות דומלל) אבו (תרקוי ןמד יסוי 'ר תא) ותוא ל 0
 .השומ-הלוש .דמול אוהש (ישא בר תא) ותוא עמש םימיה דחאב-'וכו
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 5 תינעת :ילבב דומלת

 ."ויריפנס ןיבו, :ּוהיִא ל"א ."בייח ,עלסכ וב שביש ןויכ ,תבשב םיה ןמ גד |
 יסוי אוה אנא : ל"א ? הרמא ןיבא רב יפוי יבר יאַהְּד רמ רַבָמ אל :ל'א
 . ןיא :ל"א ?רמ חיכש הוה תרקוי ןמד יפוי "רד המס ואלו :ל"א .ןיבא רב
 אל היִתְרְּב לע ּהיִרּב לַעְד אָרְבִּג :ל"א  אָכָה אָתַאַו רמ היקבש םעט המו
 ! סָיָח ידי ילע ,סָיָח
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 , הנאת :רמא : הנאת םַתַה הוה < 'ןנפב : ּהיָרְבְל היל והמא .אָתַּפִר הל
 אָתַא יִכָדו יִכָהְדַא .ּולְבָאְו 45 אַ ל ולכאיו ו יאיצוה ,הנאת

 ןטפטד יביִה ִכ בשל .אענחב :ל"א .אָיגְסד אוה אָתְשה דעו יא
 תא תחרטה התא ,ינב : ל"א .'הָוה יִבָהְו יִכָה, ?יאוה יאמ : והל רמא !ךָרּב
 ! ונמזב אלש ףסאי ,ןנמזב אלש היתוריפ הנאת איצוהל ,ךנוק

 אוההל הָיְזַמ .יפוי תלעב :הָתְרְב איהה חיל אָיַוה ?איה יאַמ היִתְרֶּב
 ? יאה .יאמ : ל"א . הָיְוְחְמְל ּהרֶתְּבַא רדהמ אקו יִצּוהְב יִרָכ אק הנח אָרְבִג
 !יתב :הל רמא + הכזא אל התוארל ,יתיכז אל החקולל םא ,יבר : ל"א
 . הָל תוח ןכו .םדא ינב ךב ּולָשְּכַי לאו ךרפעל יבוש ,אָתְיְרִבְל אָתְרַעצְמ אק

 הָולע אָרְגא יבתומ וה הל יִרְגַא הָנְה דּכ \ .אָרְמִַח .אוהה חיל איה

 ,תבשב המשנ תליטנ םושמ-בייח . עלס לדוגכ שבי םוקמ וב השענש-עלסכ וב שביש ןויכ
 שבי םא אקודש ,ףיסוהל ךילע--ןייריפנס ןיבו .יסוי יבר-והיא .םירופאה הכאלמה-תובאמ תחא איהש
 הזה רמאמה תא יכ ,רבוס וניא ינודא יכו-'וכו רבס אל .היחי אל יאדוב זאש ,גדה לש ויריפנס ןיב
 .אוה ינא--אוה אנא ?ומשב תאז תרמא אל עודמו ,ןיבא רב יסוי 'ר רמא "ויריפנס ןיבו,

 אתאו רמ היקבש .ןכ-ןיא ?אובל לינר ינודא היה תרקוימ יסוי 'ר לצא'אל יכו-'וכו ואלו"
 ,ותב לעו ונב לע סח ונניאש םדא-'וכו הירב לעד ארבנ ? הנה אבו ינודא ובְזְע המ ינפמ-אכה |

 ול ורכשנ תחא סעפ-'וכו רח אמוי ?ונבל הרקש רבדה המ-איה יאמ הירב ?ילע םוחיה-
 םהל איבהל (יטוי 'ר) רחא-אתפר וחל ותימל הננ .הדשה תדובעל םוי יריכש (םילעופ)
 .םש (התיה) היה-םתה הוה .ונחנא םיבער :ונבל ול ורמא-'וכו היל ורמא . (ןוזמ) םחל
 ויבא אב הכו חכ ןיב-'וכו יכהו יכהדא  .ולכאו היתוריפ תא הנאתה האיצוה-ולכאו אקיפא

 ינפמ אוה יתרָחֶאש (רבדה תכס) הז יכ ,םכבלב (הער) ילע ובשחת לא :(םילעופל) םהל רמאו
 ןמחרה ךעְּבַשָי--וכו ךעבשל אנמחר .התע דע ךשמנ אוהו (קופע| יתייה הוצמ רבדבש
 ךכ--הוה יכהו יכה .(+הרק המ) ? היה הז המ--יאוה יאמ | ,ךנב ונָטְּבָשָש ומכ (ה"בקה)
 ?ותבב הרק רשא השעמה המ--איה יאמ היתרב .(השעמה תא ול ורפס םה) רבדה היה ךכו
 מ א כ אב אוההל הייזח .תב--חתרב .ול התיה--היל איוה
 זופוי 'ר ול רמא-יאה יאמ ל"א . התוארל (לדתשמ) הירחא רזוחו רדנה ינק ךותב רקנטה דחא
 . (ךיפיבו תוירבל רעצ תמרוג תא--אתיירבל אתרעצמ אק .(! הזה השעמה חמ) ? תאז הט
 .(התט יכ) הל הרק ןכו-הל תוה ןכו

 התוא םירכוש ויהשכ--'וכו הל ירגא הוה דכ .תחא ןותא ול התיה--'וכו היל איוה

 .הנודא תיב לא האב איהו הילע רכשה תא (הדובעה רחאל) םיחיגמ ויה ,(הדובעל וא עפמל)



 ו
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 אָגּז ושָנַא דח אָמּוי ,אָיִתֶא אֶל ,הל יִרְצְב וא הל יִמָט יִאָו .ּהרַמ יִבל אָיִתאְ
 : הָלּ רַדַהְ הָנְמיַה ולקַשִּד דע .הלזא אָלְו 'הלע ילדנסר

 .אָתּותְרַּב שיא רֶזְעיִלֶא (חכ

 הָוְהְד לָבִּב ,ּהיִנִמ ושמ הקדצ יאבג היל וזח דּכ אָתּותְרַּב שיא רזעילא
 הּויזח .ּהיִתְרְבְל אָיְנּודְנ הל ןַּבְזִמְל אקושל קלס דח אַמְי .והָל בֶהָי הוה טקנ
 יאַמְּב וכָתְעְבְשַא : : יהל רמא ,והְירְתָּב טַהְרּו לזא .היִנְמ וש ,הקדצ יאבג
 ןהש !הדובעה :1הְל רמא . המותיו םותיד אָיְודְנַּב : היל ורמא ? ּותיקְסֶט
 , אוז דח ּהיִּבִּג שָּפ .והילַהְנ היִבָחִי היל הָוְהַד המ לכ לקש .יתבל ןימדוק
 יאמ : הָתְרָבְל ל"א .,ּוהְתיִבְד אָיַתֶא ..אָבְלְכְַּב הידש קפאו יִטח .חיִּב ןבנ לזא
 אָיַתַא אקילְס .היִקְפִא אָב ;כִאְל ,יִתָיַאְר המ לכ :חל הרמא + ךּובַא ךל יִתָיַא
 אָשַדְד אָרונַצְב אקפנ אקו יִטַח אָיְלמִ .אָבְלְבִא אָיזִח :אָבָלְכִאְד אָבְּב חַתְפִמל
 השע המ ,האר : היל הרמא ,אָשְרַרמ יִּבִמ אָתֶא יכ .יִמָחַמ אָבְּב חַתָּפִמ אלו
 אלא םהב ךל ןיאו ךילע שָבְקֶה םה ירה !הדובעה :חל רמא !ךבהוא ףל
 . לארשי יינעמ דחאכ

 .אָסוד ןָב אָניִנָח יִּבַר (טכ

 = םלועה לכ : תרמואו תאצוי לוק תב םויו םוי לכב :בר רמא ,הדוהי רזא
 = םרעמ ןיִבּורָח בקב ויד ינב אנינחו ,ינב אניה .ליבשב אלא ןוזינ וניא ולוכ
 .תבש ברעל תבש

 אָרְמַק אָיִדִשְו אָרּונת אָמְמַהְמְד ּוהָתיִבָד הליגר תֶוָה אָתְּבַש יִלָעְמ לכ

 האב אל זא ,הל םיטעממ וא (בוצקה רכשה ןמ רתוי) הל םיפיסומ ויהשכו-'וכו חל יפט יאו
 דע הכלה אלו םילדנפ לש גוז הילע וחכשנ תחא םעפ--'וכו דח אמוי . (המוקממ הזז אל)
 | .(תתיבל) הכלה ךכ רחאו ,הילעמ (םילענה תא) וחקלש

 ויה ,הקדצה יאבג ותוא םיאור ויהשכ--'וכו היל וזח דכ . םוקמ םש--אתותרב (חכ
 תחא סעפ-'וכו דח אמוי .םהל -ןתונ היה וידיב קיזחמ היהש המ לכש יפל ,וינפמ םיאבחתמ
 .וינפמ ואבחתהו הקדצה יאבג והואר--'וכו הויזח .ותבל הָדְג תונתמ תונקל קושל ךלה

 םיקסוע םתא המב ,(יל ורמאתש) םכיתעבשה :םהל רמא ,םהירחא ץרו ךלה-'וכו טהרו לזא

 לכ חקל--'וכו לקש ! שרקמה תדובעב יתעבשנ-הרובעה ?(תובדנ םיפפוא םתא ימ ליבשב)
 .איבהו . םיטח וב הנקו ךלה ,דחא זוז ולצא ראשנ-'וכו היבג שפ .םהל ונָתנו ול היהש המ

 הרמאו ותשא האב--'וכו והתיבד איתא .ותרוגממ ךות לא ןכילשהו \ותיבל םיטחה .תא)
 .הרוגטמה ךוח לא הלעה איבהש המ לכ--'וכו יתיאד חמ לכ ? ךיבא ךל איבה המ : התבל
 .האלמ איה הנהו הרוגממה תא התאר ,  הרוגממה תלד תא חותפל (ותשא) התלע--'וכו אקילס
 .םיטה בורמ תחתפנ הניא תלדהו ,תלדה ריצל דעבמ (תצבצבמ) תאצוי (הטחה) איהו ,םיטח
 תונהיל רופאו אוה םיפנ-השעמש  ינפמ-לארשי יינעמ דחאכ .אוה ךורב שודקה-ךבהוא
 | | . םיסנ השעממ

 -'וכו אתבש ילעמ לכ .ינוע תמחמ--םיבורח בקב ויד .ותכזב-אנינח ליבשב (טכ
 < לא .הליטמ התיהו-'וכו ארטוק אירשו .רונתה תא קיפהל הליגר ותשא התיה תבש ברע לכ
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 : אָגְעְרְ יִדָכִמ : הרמא , אָתְשְב אָחְבַבְש איָהַה 5 איה .אָפּופְּב םושמ אָרְנַתְב

 אָיְלמְד אנ 'אָתְפְר ילמד אָרנַתְל היַתְחּכשאה אָמְ הל דיִבַעְתֶא אורל :
 הרמא .ךֶּתַפַר ליל מד אָסַמ יִתָיא ,אָתיְְלְּפ ,אָתיִנְלּ :הל הרמא .אשיל
 ינפמ ,הסנכנ הְָרַמ איבהל איה ףא :אָנֶּת .יִלְי יִבַהל אָנַא ףא :הל

 . התיה םיסנב תדמולמש
  דָּבְטנ יאמ : הל רמא  יאַה יִלְּכ רעטְצַנו ליג תמיא דע : ּוהָתיִבְד ל"א

 אָמְלָעַל יקְיִַּצְל אָעְנג אָמּוביִממ יִדמ ךל ןוטמלד יממב יִעְּב : היל הרמא
 אָרותָפַד אָטְרְּכ דח היל ּובָהְיְו די תַפִּפ ןימכ הָתְצָי ,יממר אָעב .יִתָאְד
 יִעְרְּ " תלת אָבהְדְר אָרותַּפַא יִלְבָא יקידצ והָלְכּ ּהיִמְלָחִ אָוח .אָבַהְרְד
 אָתְלַתַ אָרותַּפַא לכ יקידצ ּוהְלְבִ ךל אָחִיִנ :הל רמא - יִעְרְּ ןיִתְרחד ּוהיִאְ
 יִמְחְב יִעְּב : היל הרמא ? והָינִמ .דח ליקשד אָרְותַּפַא ןֶלְִ ןנאו יער
 , ןושארה ןמ .רתוי ןורחאה םנ לודג :אָנַת .ּולקטו יִמָחְר אָעְּב . ּולקשנ
 : .ילָקַָש אָל לקשמ ,יִבָהָי בָהיִמ אמש ןמ : יִריִמְנִ

 יאמַא ,יתב :הל רמא .אָביִצַע תו היתרבל היזח יִשָמָש יִּב דַח אָמּוי |
 .אָנְרָשְּב יאַמְרּו אָלִחְד אָנְמְּ אָחְשִמד אָנִמ יל ףלחגד : : היל הרמא תַביִצַע
 קלוד היה :אָנִת - קילריו ץמוחל | רמאי ",קילדיו ןמשל רמאש ימ : הל רמא
 . הלדבהל רוא ונממ ולטנש דע ,ולוכ םויה לכ ךלוהו

 התיה ןכל ,םִיְנָע םהל עד אלש ,םינכשה ינפמ) השוב םושמ ,ןשע הלעמה רבד רונתה ךות

 הער הנכש הל התיה-'וכו הל איוה א .(םחל הפוא איהש ובשחיש ידכ  ,רונתב ןשע הלעמ
 תאז המ האראו ךלא--'וכ| לזיא ?המואמ הל ןיאש תעדוי יניא יכו--וכו אנעדי ידכמ . תחא

 אפיסכיא .תלדה לע הקפדו הכלה-אבבא הפרטו הלזא . (רונתה ןמ הלועה ןשעה המ) |
 דיבעתא . (רחא רדח לא) רדחה לא הסנכנו (אנינח 'ר תשא) השייבתנ-אנורדניאל אלייעו

 הברעה תאו םחל אלמ אוהשכ רונתה תא (התנכש) האצמש םנ הל השענ--'וכו אםינ הל

 -'וכו יתייא  .תינולפ-אתינלפ .אנינח 'ר תשאל חנכשה--הל הרמא .קצב האלמ איהשכ
 אנא ףא .ךל ךרחתמ םחלה יכ ,(רונתה ןמ םחלה תא וב םיאיצומש ילכה אוהי) הדרמ יאיבה
 .(הדרמ איבהל ,רדחל) ךכל יתסנכנ ינא םנ-ילייע יכהל

 ? ךכ לכ רעטצנו !ףיפונ) ךלנ יתמ דע :ותשא (אנינח 'רל) ול הרמא--'וכו והתיבד ל"א
 'רשואה ןמ המ רבד ךל ונתיש ,םימחר שקּב -'וכו ימחר יעב ?השענ המ--דיבענ יאמ

 היל ובהיו .די ףכ-די תספ .םימחר שקּב--'וכו ימחר אעב .אבה םלועל םיקידצל רומשה
 :םיקידצה לכש ,ומולחב האר-'וכו הימליחב אזח .בהז לש ןחלשמ תחא לגר ול ונתנו-'וכו
 רמא . םילגר יתש ןב חלש לצא ךימס) אוהו ,םילגר שלש ןב בהז לש ןחלש לצא םילכוא
 שלש ןב בהז לש ןחלש לצא םילכוא ויהי םיקידצה לכש ךל חונ יכו :ותשאל רמא-'וכו הל
 -הולקשנ ימחר יעב ? ןהמ (תחא לגר) תחאה הלטינש ןחלש לצא םילכוא חיהנ ונחנאו םילגר
  ונינשש--'וכו ירימגד + הוחקלו--הולקשו .(ונתאמ בהזה לגר תא) הוחקיש םימחר שקב
 .הרזחב םיחקול ןיא לבא ,ונתי ןתֶנ םימשה ןמ

 התיהש ,ותב תא האר (תבש ברע לש) תושמשה ןיב תחא םעפ--'וכו דח אמוי
 ילכב ןמשה ילכ יל ףלחתנש--'וכו ףלחיאד + הבוצע ּתַא המ ינפמ--תביצע יאמא . הבוצע
 .הרונמה ךות לא (ונממ) יתכפשו 0 -
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 1 לארשי תורפס 8

 רמא < וע ןדספמ אק :היל ּורמא .יזע ךְנֶמ היל ווה אסוד ןב אנינח 'ר
 < אָּבְד ןֶחָיל אָרְחְו אָדְמ לכ ,אל יאו .יִּבְ יִהָקִלְכיִל ,ןֶדְסְפמ אק יא :והְל
 1 | . אָקְנְרְקְב אָּבִד יתיִא אָדַחְו אָדֶח לכ אָתְרְואְל .והינרקב אָתְרּואְל

 | יִאְנְּב :היל הרמא .יִרָושָב וטמ אֶל אָתיִּב תֶנבִד אָתְבַבָש איהה היל אָיוה
 רמא .ּוכָא :היל הרמא ?ךמש המ :הל רמא . יִרושכ וטָמ אק א אָתיִּב
 | .םּואָשַע ןיפינס : םירמוא שיו .אָתְרושָכ וטָמ .ךירושכ ו וטמְל | גיא כא :הל
 ויהז .המא ןאכלו המא ןאכל ויהו ,תיבה תא יתיאר ינא : רמוא ומילפ :אָנִּת
 ו .ותלפתב אפוד ןב אנינח יבר הָרְפַש תיבה הז :םירמוא

 .תֶדָּפ ןַּב רֶזְעְלֶא יִּבַר (ל

 אלו אָתְלִַמ דַבַע .אָבוט אָתְלִמ ּהיִל אָקיִחְד הוה תדפ ןב רזעלא יבר
 .םָינ הבל שלח .ּהיִמּופְל אָרְש ,אַמּותְד אָרְּב חַּכָשַא .םַעָטִמְל יִּבִמ היל הוה
 יִכ .היִתּופַאַמ אַרְונְד אָמיִצוצ קפנו ִיַחָו יִבָבְּד הויזח .היִב ילוישל ןנָּבַר ויט
 "| = ?היתופאמ ארוגד אתיצוצ קפִּ ףיחְ] רמ הָבְב אמעט יאמ :היל יִרָמָא ,רַטְתִא
 3 3% יאַהְּב לזיאנ רַבָּדִא יתמיא דע :הימק ירָמְטו ה 'בקה ימע בָתָי הָוָהְד : :ןהְל רמא

 1 רשפאו הָיִרְבְא רַדַהְ אָמְלָטְל היִכְּפִאד ךל אָחִיִנ ,ינב רזעלא : יל רמאו ? אקַתּוד

 - ינש :היל ירמא ?רשפאו ,יאָה ב המק ירמא ? ינוזמד אָהְעָשְּב תיִרָבְמד

 אל ,יִכָה יא :היִמקָל ירמא .תייחְר :יל רמא 1אָניָמְר וא .יִשיִפִנ ייחד

 ןהש) תודיטפמ ךיזע :ול ורמא--'וכו היל ורמא .םיזע ול ויה--יזיע ךנה היל ווה
 םאו ,םיבד ןולכאי , תודיספמ יזע םא :םהל רמא--'וכו והל רמא . (םירחא תונגב תולכוא

 לכ האיבה ברעב--'וכו אתרואל . . ןהינרקב בוד ברעב הניאיבת ןהמ תחאו תחא לכ ,ואל

 .הינרקב בוד ןהמ תחאו תחא
 לא לתוכמ) ועיגה אל תורוקהו תיב התנבש ,תחא הנכש ול התיה-'וכו היל איוה

 וטמ !תורוקה (הנכראת) הָנֶעִִּּת ,אוה ןכ םא 0 וטמל וכיא | ,וכיא .(לתוב

 תוכיתח (םימשה ןמ ןהל ורבח) םהל ושע--םואשע ןיפינפ :תורוקה  וכיראה--אתרושכ

 --חריקש . (ןכרצ לכ תוכורא הנייהתש ידכ ,םיפינס ןהל ורבחתנ שי ,וכראתנ אל תורוקה)
 .(הרקת ול השעש) והסבש

 7 -'וכו אתלימ דבע .דאמ קוחד בצמב יח היה-אבוט אתלימ היל אקיחד הוה ול
 םוש תכיתח אצמ-'וכו חכשא | .לוכאל רבד ול היה אלו (םד זיקה) רבד השע (תחא םעפ)
 םימכחה ואב-היב ילוישל ןנבר ולייע . םדרנו ףלעתה--םינו היבל שלח . ויפ ךותל הנתנו

 < .וחצממ אצוי שא ץוצינו (ותנשב) קחושו הכוב אוהש והואר-'וכו הויזח .ומולשב לואשל

 = ?וחצממ אצי שא ץוצינו ןודאה קחשו הכב הס ינפמ :ול ורמא ,ץיקהשכ--וכו רעתא יב

 קחודב ךיראא יתמ רע :וינפל יתרמאו היבקה יטע בשוי היהש :םהל רמא--'וכו והל רמא

 אָרְבִתש רשפאו ,שדחט והנבאו הזה םלועה תא ךופהאש ,ךל בוטה--'וכו ךל אחינ ? הזה
 הזכש השעמ) ךכ לכ + : וינפל יתרטא--'וכו 1 הימק ירמא 3 (תחלצומ העשב) הסנרפ לש העשב

 | .?0יבצמ בטוי םא רבדב קפוסמ ךדוע) "רשפא, רטוא ךדוע הלא לכ ירחאו (תושעל רמוא התא

 - (תויחל יל וראשנ דועש ,םינשה ןט) תובר יתייחש םינשה םאה :ול יתרמא-'וכו היל ירמא-

 - 7% םינשה ןמ :תובר תייחש םינשה-תייחד 1? (יתייחש םינשח ןמ תובר) היחא דועש םינשה וא
 ; .(םלועה תא יליבשב ךופהתש) הצור ינניא ןכ םא--אניעב אל יכה יא .היחת דועש
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 תא אָמְלָעְל ךל אָנְבַהְי "'אניעב אל. תְרמאד אָרְגִא יאהב :יל רמאו .אָניִעַב
 :היממ יִדמָא ַא .ּוְּב תננטמה תֶלְגְדְ תֶרַפִּכ ןיבד אָמְסְרְפַא יִבְשָמַד ירהנ רַפיִלָת
 ?והל בתי יאמ .ךרבחלו :יל .רמא !אְל ותו יאַה יִלָּב ! אָמְלַטה הינובר
 רמָאְג יאָמּופא אָלְטְקֶסאְּב ןימּו .אָעִעְב אק היל תיִלְד אָרְבִנִמ "יִל יִרָמָא
 ;יהינ ךב *רא ,יִרְּב %>- 25

 . אָביִקִע יִּבַרְו רֶזָעיִלֶא יבר (אל

 אלו ,רובצה לע תוינעת ג" רזגש ,רזעילא יברב .השעמ :ןנבר ונת
 .םירבק םתנקת : םהל רמא .תאצל רובצה וליחתה הנורחאב .םימשג ודרי
 ,רזעילא יברב השעמ בוש .םימשג ודריו היכבב םעה לכ ועג ? םכמצעל
 : רמאו וירחא ע"ה דרי ..הנענ אלו ,תוכרב . דיכ רמאו הכיתה לנפל ורגש
 דימו ! ונילע םחר ךנעמל ,ונכלמ וניבא !התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא
 .הזש ינפמ אל :הרמאו לוק תב התאצי ,הומ לודג הוש ,םעה ןירובסכ . הנענ
 . ויתודמ לע ריבעמ וניא הזו ויתודמ לע ריבעמ הזש אלא ,הזמ לג

 . ןטקח לָאמְש (בל

 ןירובסכ . המחה ץֶנָה םדוק םימשג םהל ודריו אָתיִנַעִמ רזג ןטקה לאומש
 :המל .לשמ םכל .לושמא : םהל רמא .אוה רובצ לש וחַבַש : רמול םעה
 עמשא לאו ול ונת :םהל רמא .וברמ םרפ שקבמש ,דבעל ?המוד רבדה
 ג המחה תעיקש רחאל םימשג םהל ודריו אתינעת רזג ןטקה לאומש בוש .ולוק
 וחבש אל : לאומש והל רמא .אוה רובצ לש וחבש : רמול םעה םירובסכ
 .םרפ שקבמש ,דבעל ?דיהמל ,לשמ םכל לושמא אלא ,אוה רובצ לש
 ,ול ונת כ'חאו רעשציו קָמְקִמְתְיָש דע ול וג וניתמה : םהל רמאו ,וברמ

 'תורהנ רשע השלש אבה םלועב ךל ןתונ ינא "הצור ינניא,, תרמאש הז רכשב-'וכו ארגא יאהב
 :וינפל ו הימק ירמא .םהילע גנעתת התאש ,לקדחהו תרפח (ימכ) ךז ירצ םיכפמה

 ןתא םא) ?םהל (ןתא) ןתנ המ ךירבחלו--'וכו ךרבחלו ? רתוי אלו הז לכ ,םלוע לש ונובר
 לש וקלח תא 2 הצור ינא : ל יתרמא--'וכו היל ירמא .(!ךירבחל ראשי המ ,רתוי ךל
 רחצמ לע הדרצ עבצאב ינכהו--'וכו אלטוקסאב וכ .(אבה םלועב) םולכ ול ןיאש שיאה

 אציש שאה ביבש היה הזו .יעבצאב ךכאו יצח ךב חלשא ,ינב רזעלא :יל רמאו (קוחשב)
 םינשה ןמ תובר יח רבכש םינשהש ,ה"בקה ול רמאש ינפמ ,אוה הכבש םעטהו .וחצממ
 . . (חיחי דועש

 --םכמצעל םירבק םתנקת | .תטנכה תיבמ-תאצל . . םנקרוה ןב-רזעילא יברב (אל

 ריבעמ . םיבשוח ויה-]ירובסכ .וקעצ-1ע1 בערה ינפמ םכמצע תא רבקל אלא םכל ןיא

 .ותוא רעצמש ימל חלופ--ויתודמ לע
 ןיידע ירחש ,רובצה תוכז ליבשב והז--אוה רובצ לש וחבש .תינעת-אתינעת (בל

 "וכו המחה תעיקש רחאל . הנתמ--פרפ .רטמ םיהלא םהל חלש רבכו וללפתה אל

 ., (םירוטיב) גנומתי--סמקמתיש .רטמ םיהלא טהל רירוה םתלפתבש-אוה רובצ לש וחבש

 שא
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 , יעיבר קרפ
 .יִתְצתְנה יִמְלַמ יִנְבּו יִלָע יִבָננ יִנּב גל

 | םעפ :ורמא +? תועיצק יעצוק םה חמו יִלָע יבגג ינב םה המ :ר"ח
 אלשו הכרעמל םיצע ואיבי אלש ,לארשי לע הריזג תוכלמה הרזג תחא
 בישוהש ךרדכ ,םיכרדה לע תואָדָזורּפ ובישוהו םילשוריל םירוכב ואיבי
 ?רודה ותואבש אטח יארי ושע המ .לגרל לארשי 0 אלש ,טבנ ןב םעברי

 ולב

 םורטע ,םהמ ורבעש ןויכ .ונפתכ לש ילעבו ונינפלש תשתבמב ללה
 ?יִתְצְותְַנַה יאמלס ינב םח המ :ןנבר ונת - ..םילשוריל | םואיבהו םילסב
 הכרעמל םיצע ואיבי אלש ,לארשי לע הריזג תוכלמה הרזג תחא םעפ :ורמא
 ולעי אלש ,טבנ ןב םעברי בישוהש ךרדכ ,םיכרדה לע תואדסרפ ובישוהו
 םיצע יריזג ואיבה ? רודה ותואבש אטח יארי ושע המ .לגרל לארשי
 , םלצא ועיגהש ןויכו .םהל וכלהו םפיתכ לע וחינהו תומלופ ומכ םואשעו

 וניפלש ָּךְבּושְמ תולזוג איבהל :ורמא ? םיכלוה םתא ןכיהל : םהל ורמא |
 .םילשוריל םואיבהו םוקרפ ,םהמ ורבעש ןויכ .ונפתכ לעש םלוסב
 טכנ ןב םעברי לעו ,ּו"הָכְבְבְל קיִּדַצ רכז :רמאנ םהב אצויכ לעו םהילע
 . "בקרי םיִעָשְר םֶשָש :רמאנ וירכחו

 . ןומנְהַהְו לֶאיִלְמּ ןּבִב (דל

 ןבר לע הריזג הרזגנ , לכיהה תא עשרה םופורסונרוט שרחשכ :אָינִח
 5עב ,שקבתמ םטוחה .לעב : רמאו ד"מהבל ןומְנָה ותוא אב .גְרָהיל .לאילמג
 רמא ,אָעְיְצְּב היָּבגְל לזא . היִנִמ אָשְמ לזא ,ג'ר עמש !שקבתמ םטוחה
 עַבְּתַשֶא :ל"א .ןיא : ל"א ?יִתֶאְד אָמְלָעְ יל תיִתָיִמ ,ךל אָנְלַצַמ יא :היל

 .סשב .1 ,י ילסמב

 םינאת ישתוכ ,םינאת יצצוק-תועיצק יעצוק . תשתכמה לש ךודמה-ילע (גל
 -תועיצקב :םוסכ-םופח .םירטוש יבצמ-תואדזורפ .םיעצקוהמ םילונע ןהמ םישועו תשתכמב
 .רחא םוקמב ונינפל תאצמנה-ונינפלש תשתכמב .תושובכ םינאת-הלבד . תושבי םינאתב

 םהל וארכ םפתכ לעש ילעה ידי לע םירמושה בל תא ובננש :ליבשבו-ונפתכ לעש ילעבו
 ךכ ליבשבו) םתוא וצתנו תומלוסה תא טהילעמ וריפה-םוקרפ .םינויה ו ."ילע יבנוג,,
 . (יתצותנה יאמלס ינב םהל וארק

 "וטכ) גרהיל שקבתמ ורודבש ןיצקה--שקבתמ םטוחה לעב .רש ,ביצנ-ןומגה (דל
 ןושלב הלאה םירבדה תא רמא אוהו .ורוד תא הפימ אישנה ךכ ,םינפה תא הפימ םטוחהש
 היבגל לזא . וינפמ רתתסהו ךלה-הינימ אשט לזא .(ךלמה ישנא וב וריכי לבל ,זמרבו רתס
 < חיל עבתשא .ןה-ןיא ?אבה םלועל ינאיבת ,ךליצא םא :ול רמאו רתסב וילא ךלה-'וכ\

- 

 כ



 1 .תינעת :ילבב דומלת

 תיִמּו אָתְדַג יִרָָג יִכָּד :יִריִמְנ .תימּו לפָנ ,אָרְנַאְל קֶלָס .היל עַבְתַשֶא יל
 ןמוזמ .ןומגה .ותוא : הרמאו לוק תב התצי .אָתְרַמְל היל ןילטבמ והָיִנִמ ד

 ! אבה םלועה "חל |

 .הָלְנִמ
 .ןושאר קרפ

 . םיִאיִבּנַהְו הָרותַה םּוגְרַת (א

 סולקנוא-חרות לש םוגרת :אבא רב אייח 'ר אָמיִתיִאְו הימרי ר''או
 ורמא לאיזוע ןב ןתני-םיאיבנ לשו ,עשוהי יברו רזעילא יבר יפמ ורָמָא רגה
 'ת לע הפרפ 'ת לארשי ץרא העזערזנ העש התואבו יכאלמו הירכז יגח יפמ
 ? םדא ינבל יִרְתַס תא הליגש ,הז אוה ימ : הרמאו לוק תב התצי .הסרפ
 ינבל ךירתס תא יתילגש אוח ינא :רמאו וילגר לע לאיזוע ןב ןתנוי דמע
 ,יתישע אבא תיב דובכל אלו יתישע ידובכל אלש ,ךינפל עודיו יולג .םדא =

 תולגְל שקב דועו .לארשיב תוקולחמ וברי אלש ,יתישע ךדובכל אלא
 םושָמ ?אמעט יאמ !ךייד :ול הרמאו לוק תב התצי ,םיבותכ לש םוגרת
 אָהְו ?ורמא רגה םולקנא הרות לש םוגרתו .חישמ ץק הִיָּב תיִאְד
 וארקיו, :ביתכד יאמ :בר רמא לאנח בר רמא ןיבא רב אקיא בר רמא

 רפסב וארקיו, ?י"אָרְקִמַב ּוטיִבַ לָּכַש םושו שרפמ םיִהְלֶאה תַרּותְּב רָפסב =
 ולא - "לכש םושו,  ,םוגרת .הז-"שרפמ,  ,ארקמ הז-"םיהלאה תרותב | =

 ? תרוסמה ולא-הל ירמאו ,םימעט קס ולא--"ארקמב וניביו, ,םיקוספה =
 םודסיו ורזחו םוחכש =

 א

 . םיִלָשּוריְו ירסיק (ב

 תולוחה ןיב תבשויש ,םודא תב יִרסק 'ז- רקע ןורקע  ּוהָּבִא ריא
 יאנומשח תיב יכלמ ורבגשכו .םינוי ימיב לארשיל העוקת דתי התיה איהו
 .רוצ לדגמ תַדיִחַא התוא ןירוק ויה הודכלו

 , ןהלש אָיַמַּב תיב וז ?י"ויּפַמ ויִמָד יִתוריסהו, :דימ :אנינח רב יפו ריא
 יתב ולא -יינוהלאל אוה םג רַאְשנ ,ןהלש איל תיב וז--י'וישש ןיִבָמ ויִצְהֶשְש

 .ז 0 סירכז5 .ד 2 סינפלב תם ,ת סיעת

 הרוסמ-ירימנ .תמו לפנו גנה לע (ןומנהה) הלע-'וכו קילפ . עבשנ -עבתשיא .ול עבשה
 םה ,(םיצעויהו םירשה ןמ) םהמ דחא תמו הרזג םירזוג םהשכ--'וכו ירזג יכד .םלצא התיה

 . הרזגה תא םילטבמ
 םינושה םישורפה ידי לע--תוקולחמ וברי אלש | .וא) רמאת טאו--אמיתיאו (א

 ףוג--ארקמ הז . לאינד רפפב-חישמ ןץק .וב שיש--היב תיאד . טימותפה תוארקמה לש

 . תוניגגה-םימעטה יקספ .םיקופפה קספה םוקמ-םיקוספה .הרותה
 -אילג תיב ,אימב תיב .רוצ לדגמ תדיכל-רוצ לדגמ תדיחא .הערל-העוקת דתי (ב
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 לארשי תורפס יש

 ולא --ו"יִמוביִּכ ןורקעו הָדּוהיִּב ףְלַאָּכ הָיָהְ .םודאבש תושרדמ יתבו תויסנכ
 .םיברב הרות םהב דמלל הדוהי ירש ןידיתעש ,ןהלש תואיסקרקו תואירתאימ
 ןילופרטמ התיה איהש ,םודא תב ירסק וז ןורקע ,םאיְמפ וז םָשְל :קחצי ר"א
 .יִפְלמ .הנמ יִמָקומְד :דיאו ,יכלמ הב וּבְרְמְּר :יִרְמָאְד אָּכִא .םיכלמ לש
 ובשי ,ןמאת לא.-ןהיתש וברחש ,םדא ךל רמאי םא :םילשוריו ירפיק
 .הבשיו םילשורי הברח ,םילשורי הבשיו ירפיק הברח ,ןמאת לא--ןהיתש
 האלמ יא ,וז הברח ,וז האלמ יא-+הָבְרְחַה הָאְלִמִא. :רמאנש ,ןמאת--ירסיק
 | ,ז הברח ,וז

 .ַחיִלָצַמ עָשְרְב הָרְנְתִת לא .אְצְמ ֶתְעִנְנ וג
 ; ןמאת לא-"יתאצמ אלו יתעגי, :םדא ךל רמאי םא :קחצי ר'או

 .םא :קחצי ר"או .ןמאת--"יתאצמו יתעגי, :ןמאת לא--"יתעני אלו יתאצמ,,
 רַחְתֶּת לא, :רמאנש ,וב הרגתת לא ,ול תקחשמ העשהש עשר תיאר
 ויכרד ּוליַחְי, :רמאנש ,ןיחילצמ ויכרדש אלא ,דוע אלו ..י'וגו "םיִעְרַמַב
 .,'ודננמ ףיטָפִשמ םורָמ,, :רמאנש ,ןידב הכוזש אלא ,דוע אלו .ו"תַע לָבָּב
 ?ינא .י"םֶהְּב חיפָ ויררוצ לָּכ, :רמאנש ,ויאנושב האורש אלא ,דוע אלו
 .,הוח םלועב םיעשרב תורגתהל רתומ :יחוי ןב ש"ר םושמ ןנחוי 'ר רמאהו
 יר :אינתו ?ז"םֶב ּורָנְתַי הָרות יִרָמושְו עָשְר ּולְלַהְי הרות יִבְוע, :רמאנש
 ִּבשָחְל םאו ,הוה םלועב םיעשרב תורגתהל רתומ :רמא ןותמ רב יאּמְסּוה
 ופקונ ובלש ימ--'הלוע ישועב אנקת לאו םיערמב רחתת לא. + רמול םדא
 ,ישועב אנקת לאו. ,םיערמכ תויהל-"םיערמב רחתת לא, :אלא ,ןכ רמוא
 :אישק אל ?+'וגו 'םיִאָמַחְּב ףִּבְל אקי לא, :רמואו :חלוע ישועב תויהל -'הֶלוע
 = .אָיִמְשְד ילימב אה ,היָרִיִר יִלָמְב אָה

 .ימור לש לדג ךְרִב (ד

 :הסרפ 'ש אָיַוהְו ימור לש לוג ָרַּפ הז ןוי לש אילטיא : אלוע רמא
 .םלוכבש ןטקו ,המחה תומי ןינמכ ,םיקווש ה"םש הב שיו . הסרפ 'ש לע

 .ן ,גכ סש8 .7 ,קכ י)קמ7 .סע6 .סקש .ס ,' סע4 .5 ,ז5 סילסת8 .2 ,וכ ??קותיל .1 ,ט סילכו1

 :םילשוריכ היהת ןורקע-יסוביכ ןורקע .םילילאה ידבוע לש דנסמה יתבל יאנג לש יונכ

 .אכיא . הריבה ריע-ןילופרטמ . (םוקריצ) הזחמ יתב-תואסקרק . (םיסוביה ריע םינפל התיהש)
 .-. םיכלמ הנממ םימיקמש םירמוא שיו (םיכלמ ינב; םיכלמ םש םילדגמש םירמוא שי-'וכו ירמאד

 .הנברוחמ אלמתתש םילשורי לע הרמא רוצ--הברחה האלמא
 .ןכ םנמואה--יניא .ויפ חפמב םליפי--םהב חיפו .המכנ-חאורש . וחילצי--וליחי (ג

 .תורנתהל ןיאש ךנזאב םדא ךל שחל םא--'וכו ךשחל םאו ? (םיעשרב תורגתהל רוסאש) אוה
 - וחכמ ובלש םדאה-ופקונ ובלש ימ .'ונו "רחתת לא, בותכה ןמ היאר ואיבהב , םיעשרב
 :הרחתת לא-םיערמכ היחת לא .הלאה םירבדכ רמוא (ודיבש תורכעה ןמ ארייתמ אוהש)
 "ילמב אה  .םיעשרב<תורגתהל ןיא ומצע יקפעב-הידיד ילימב אה  .םהישעמכ תושעל םמע
 .םהב תורגתהל רתומ םימש יקסעב לבא-אימשד

 . התיהו--איוהו (ד

 ( יו ל:

 יו-יו 6 .>-* צופ- + ב -
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 דחאב םוי לכב דעוס ךלמו . לימ .זט לע לימ ז"ט אָיַוהְו תופוע ירכומ לש
 ,וב דלונחו .ךלמה תיבמ סֶרֶּפ לטונ ,וב דלונ וניאש פ'עא וב הָּבַהְו . ןחמ
 וב שי יִנב יב םיפלא 'גו .ךלמה תיבמ סרפ לטונ ,וב רד וניאש "עא
 םירה תחא ודצו םי תחא ודצ .המוחל ץוח ןשע םילעמ תונולח תואמ 'הו
 .הדוצמו תיִסְלּוח תחא ודצו לזרב לש הציחמ תחא ודצ .תועבגו

 .רָּתְסֶא (ה

  הָסַדָה הל יִרְקנ רתמא הל ירק י'רָתְמָא איה הָסַדַה תֶא ןמא יִהָי
 םש לע ?הסדה המש ארקנ המלו ,המש .רתסא : רמוא ריאמ יבר :אינת
 רֶשֶא םיִסדָחה ןיִּב דָמע אּוה, :רמוא אוה ןכו .םיפדה וארקנש ,םיקידצה
 ינפמ ? רתסא המש ארקנ המלו ,המש הסדה :רמוא הדוהי יבר .ץהלצמּב
 הָתְדלומ תֶדָנמ רֶתְסֶא ןיִא. : רמוא אוה ןכו .הירבד תא תרתפמ התיהש
 ? רתסא המש ארקנ המלו ,המש הסדה :רמוא חימחנ 'ר .ּהֶמַע תא
 רתסא :רמוא יאזע ןב .רַהְּתִִא םש לע התוא ןירוק ויח םיבכוכ ידבועש
 אלו .הכורא אל ,תינוניב התיהש ינפמ ? הסדה המש ארקנ המלו ,המש
 תקורקרי רתסא : רמוא החרק ןב עשוהי 'ר .םדהכ תינונב אלא ,הרצק
 .הילע ךושמ דסח לש טוחו התיה

 י ּךְלָמַּב די חלֶשְל ושקב שָרַתַו ןֶתְנּב ו

 אייח ף"א- -י"שרתנ ןָתְכְב ףצק ףלִמה רַעָשְּב בָשוי יכדרמּו םָהָה םיִמָיּב

 ,קידצ ןוצר תושעל ,םידבע לע םינודא הי 'בקה ףיצקה : ןנחוי ר"א ,אבא רב
 הערפ, : ביתכד--'םירבע לע םינודא, .קידצל םנ תושעל ,םהינודא לע םידבעו
 ונָתַא םָשֶו :ביתכד ,ףסוי ?ונַמּו ,"קירצ ןוצר תושעלי ."ויָדָבְע לע ףצק
 ינש שרתו ןתגב ףצק. :ביתכד-"םהינודא לע םידבע. .י'וגו ."יִרְבָע ,רטנ
 : ביתכד ,יכדרמ + ונמו ,"קידצל םנ תושעל, ."ףסה ירמושמ ךלמה יטירס
 ויהו ווה םייפרט שרתו ןתגב : אבא רב אייח ר'א . "יכְרִרמְל רבַדַה עדו

 הניש וניאר א5 ,וז תאבש םוימ : הול הז םירמואו ימרוט ןושל םירפסמ

 אל םהו . תומיש ידכ ,םימ לש לפסב התימ םפ לש םרא ליִטְנו אב .וניניעב
 : ל"א .תונושל םיעבש ערוי :היהו היה .תיזגה תכשל יבשוימ יכדרמש ועדו

 .ךתרמשמו יתיומשמ רומשא ינא :ל"א ?הוש ךתרמשמו יתרמשמ [ןיא אלהו

 .ותרמשמב אצמנ אלש- 'אָצַמיו רבדב שקביו : ביתכר

 .גכ סמ סמ5 ככ ,3 רתסקז .כי סט סמ6 .' ,פמ תיכסרכ5 ,ףכ סס סם4 .כ ,2 רתסמ3 .ת ,5 סירכול .1 ,כ רקס

 םיהובג םהש--המוחל ןח ןשע םילעמ . תואצהרמ-ינב יכ .ןוזמ לשו ףסכ לש תנמ--םרפ

 .קד לוח םוקמ-תיפלוח . הריחשי אל םהמ אצויה ןשעהש ידכ המוחה ןמ

 בכוכה אוה--רהתסא .הפדה םשב םגו רתפא םשב הל ארוק אוה--'וכו הל ירק (ה

 . פדהכ-התיה תקורקרי . (סונעוו) הגונ

 הנש וניאר אל .ויה-ווה .טניראט וא סופרט תנידממ-םייסרט ?אוה ימו-ונמו (ו
 לע הנוממ ינאש--'וכו יתרמשמ מ ןיא אלהו .תולילב השוע אוהש תואתשמה ינפמ--וניניעב

 0 .תרחא הדובע לע התאו וז הדובע

 ביה
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 | .הָּכַמְל הָאּופְר םיִדְהַמ אּוה ךּורְּב שודקה וז

 = :אבר רמא !יאמ רחא--י'שורושחא ְּלֶמַה לִָּג הָלֶאָה םיִרָבִּדַה רח.
 -ןב ןועמש יבר רמאד .הכמל האופר םידקהו אוה ךורב שודקה ארבש רחא
 ארוכו םידקמ ןכ םא אלא ,לארשי תא הכמ אוה ךורב שודקה ןיא : שיקל
 ןוע הָלְגנְא ךכ .רחאו יילָאְרְשיִל יִאְפְרְּכ. :רמאנש ,הלחתב האופר םהל
 ,ןתוא אפור כ"חאו ןתוא הכמ אלא ,ןכ ןניא םיבכוכ ידבועה לבא .י'םִיְרָפָא
 ."אופר. כ"חאו "ףוגנ. הלחתב -+'אופרו ףננ םִיִרְצַמ תֶא 'ה ףְ :רמאנש

 י מַה לש ּתָנְָש יִרָבּ (ה
 עדיד אָּכְל :אבר רמא -+דָחֶא םַע ונָשָי שורָושהַא ּךְלָמל ןִמָה רָמאיו

 הרגתמה לכש ,ינא אריתמ :ל"א !והכ יִרָגִאָו אָּת . ל'א .ןמהכ אָשיִב אָנָשִל
 ןנֶּבִר תיא :ל"א .תוצמה ןמ ּונָשָי : לא .ןיד ומע השוע םהיהלא ,ןוהב
 השעא : רמאת אמשו .ןה דחא םע :החיל רמא .יִמְחְר והילע ועְּבַמְד ,והָינְּב
 :;רמאת אמשו .םימעה ןיב םה םירזופמ : "דרופמו רזופמ. + תוכלמב החרק
 :רמאת אמשו . תוריפ השוע הניאש ,וז הדרפכ :"ררופמו. ? יִרָיִּפ והינמ אָּכָא
 תונוש םֶהיִתָדָיי . "ךתוכלמ תונידמ לכב, :ל"ת % והיינימ אתנידמ אדח אכיאד
 ןל יבְסנמ אָלְו ןומ יִבְסַנ אלו ןדהב ותָש אלו ןדהב יִלְכָא אָלְּד :"םַע לָּכַמ
 .י'ַהָּפ י"השב אָתַש אכל היל יִקְפַמִּד :"םישוע עא ךלֶמַה יִָד תֶאְו .והָינמ
 לפנ וליפאו .אָכְלַמְל היל זבְמּו ותַשְו יִלְכָאָּב :"םֶתיִנהְל הָוש ןיִא למל
 וסוכב עגונ ךלמה ינודא םאו ,והתושו וקרוז ,םהמ דחא לש וסוכב בובז
 | . והתוש וניאו עקרקב וטבוח ,םהמ דחא לש

 . תַחַא הָעַדָל נּוְחִנ ןֶמֶהְו שּורָוָשַחַא (ט
 -'ָיְְִּב בומפ וב תושעל םַעְָו ךָל ןּותָנ ףַסַּכה ןֶמְָל ףָלִפַה רָמאִ

 דחא ,םדא ינב ינשל ? המוד רבדה המל ןמהו שורושחאד לשמ :אבא ר'א
 -65' סב ספ ה /,ג רתס84 .ככ טי סיפשיפ .5 1 עשוס5 .5 ,ג רת1

 רחאו ?הזה הרקמ< הרקש דע ולדג אלש ,ונעימשהל בותכה אב המ--יאמ רחא וז
 ,םהילע איבמ ינאש הכמה ידי. לע-םירפא ןוע הלגנו ךכ

 (הנטש) ערה ןושל (רבדל) עדי רשא שיא ןיא--ןמהכ אשיב אנשיל עדיד אכיל (ח
 קוסעל ולדחו ונשי--תווצמה ןמ ונשי .(םדיחכה) םהב הרגתהו אוב--והב ירגאו את + ןמהכ

 .-ןה דחא םע . םימחר םהילע םישקבמה ,םהיניב םימכח שי-'וכו והיונב ןנבר תיא . תווצמב

 .תוכלמב םילודג םיצובקב םיבשוי סהש -תוכלמב החרק השעא .הזל הז םימוד םה םלוכ

 --תוריפ השוע הניאש .(תוכלמל תלעות םיאיבמ םה) תוריפ םהמ שי--יריפ והיינימ אכיא

 הנידמ םיאלממ םהש) םהמ תחא הנידמ שיש-וחיינמ אתנידמ אדח אכיאד .תדלוי הניאש

 ונממ םישנ םיאשונ םניאו ונתא םיתוש םניאו ונתא םילכוא םניאש-'וכו ילכא אלד . (תחא
 לכ תא םילבמ םהש--י''הפ י"השב אתש אלוכל היל יקפמד .ונל תואשנ ומהיתונב) ןיאו
 וזבמו ותשו ילכאר .(הכאלמב םירוסא ונאו) םויה חספ ,םויה תבש (: םירטואו הלטבב) הנשה

 :י .וכילשמ ,והכמ-ןטבוח .ףלמה תא םיזבמו םיתושו םילכוא טהש--אכלמל היל

 תא דימשהל התיה ותעד ףאש , שורושחא ירבדמ דומלל שי-'וכו שורושחאד לשמ (ט
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 ןתי ימ : לתה לעב רמא .והדש ךותב ץיִרָח ול שי דחאו והדשב לֶּת ול שי <
 םימיל ! םימדב הז לת יל ןתי ימ :רמוא ץירח לעבו ! םימרב הז ץירח יל
 יא ו חלי יל רוכמ + ל לעבל ץירחה לעב ול רמא ,םהינש וגוודמ
 . םנחב ותוא לוט ,יאָוְלה

 תעבטה תַרָסַה הלודג :אנהכ רב אבא ר"א -ו'ותטּבמ תֶא ָלֶּמַה דסי
 'זו םיאיבנ ח'מש . לארשיל םהל ואבנתנש ,תואיבנ 'זו םיאיבנ ח'ממ רתוו
 תעבט תרסה וליאו ,בטומל םוריזחה אל ,לארשיל םהל ואבנתנש ,תואיבנ
 ! בטומל ןתריזחה

 / השמ תוחא אלו 0 תוחא יג ו תוחא האיבה םירמ הקו
 : תרמואו ןרהא תוחא איהשכ האבנתמ התיהש ,רמלמ : בר רמא ןמחנ ר'א
 לכ אלמתנ ,השמ דלונש ןויכ .לארשי תא עישומש ,ןב דלתש ימא הדותע
 המייקתנ יתב :הל רמא ,השאר לע הקשנו היבא דמע .הרוא \ ולוכ תיבה
 :הל רמאו השאר לע חָחָפְמּו היבא דמע ,רואיב והוליטהש ןויכו !ךיתאובנ
 הָשָעי המ הָעַדְל קוחרמ .ותוחַא בָצַתֶתַו : ביתכד ונייהו ?ךיתאובנ ןֶכיַה ,יתב
 .התואיבנ ףוסב אהי המ--י'ול

 . םיִבָכּוּפל הָלּושְמּו רַפָעְל הֶָלּושָמ וז הָמֶא (אי

 ולא תוליפנ יתש :יאעלא 'רב הדוחי יבר שרד - יויִנָפל לופת לופנ יב
 ןהשכ .םיבכוכל הלושמו רפעל הלושמ וז המוא :ול ורמאש ,דמלמ ? המל
 .םיבכוכל דע ןילוע--ןילוע ןהשכו ,רפע דע ןידרוי--ןידרוי

 . םיִנויְבָאְל תונַּמּו תונָמ ַחּולָשִמ (בי

 ,דחא םדאל תונמ יב-פ"ּוהַעְרַל שיא תונָמ חולָשמּו: :ףסוי בר ינת
 'רל היל חלש אישנה הרוהי 'ר .םדא ינב 'בל תונתמ 'ב-י"םיִנויִבָאָל תונָּתמו
 וניבר ,ונב תמייק :היל חלש :אָרְמִחְד אָבְרִו אָּתְליִת אָלְגְטְד אָמטַא איעשוא
 ."םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו.

 .םירפ תֶחמש (ני

 ךורבי ןיב עדי אלד הע אָיִרּופָּב ימופבל שיניא םיחמ :אבר רמא

 .בכ ,ט סטפ .גי | ן\ רתס%4 .ר 3 סע8 .כ וע תומשל .י ג כתסג

 .הבושתל תוינעת םהילע ורזגש-בטומל םתריזחה .דחי ונמדזנ-ונוודזנ . םידוהיה
 . התוא הכהו--החפטו (י

 יתשמ תוחפ אלש ,עמשמ-(םיבר ןושל) "תונמ חולשמו, בותכש יפל--תונמ .יתש (בי =
 תונתמ יתש :הזמ עמשמ , "םינויבאל תונתמו, בותכש יפל-וכו תונתמ יתש .דחא שיאל תונמ
 תשלושמ הלנע לש קוש--אתליתה אלגעד אמטא . דחא ןויבאל תחא הנתמ ונייה ,םינויבא ינשל

 .ןיי דכו--ארמחד אברנו .וישילשה דֶלוה התיהש)
 םירופב (הרכשל תותשל) םסבתהל םדא בייח-'וכו אירופב ימוסבל שיניא בייחימ (גי
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 תנשל .הָיִחאְ היִלַע ומחר אָעּב 8 ..אריז 'רל ּהיִטַחשְו הבר םק ו
 ירַתָּב .ידדה יִדָהְּב םירופ תדועס ּודַבַע אריז 'רו הבר ."ןמה רורא,ל "יכדרמ

 = .אָמְנ שַחְרֶתִ

 . יעיבר קרפ
 .םימָי תוכירַא (די

 רממ :םהל רמא ?םימי תכראה המב :יאכז יבר תא וידימלת ולאש

 יתלטב אלו יריבחל םש יתינכ אלו הלפת לש תומא 'דב םימ יתנתשה אל
 הָפַכ הרכמ ,שוריק יל היה אל תחא םעפ .יל התיה הנקז אָמָא .םויה .שודיק
 .ןיי יִּבְרֶּג 'ש ול החינה התמשכ :אָּנֶּת .םויה שודיק יל האיבהו השאר לעש
 .ןיי יברג םיפלא 'ג וינבל חינה ,אוה תמשכ

 :םהל רמא ?םימי תכראה המב :עומש ןב א'ר תא וידימלת ולאש
 יתאשנ אלו שדוק םע ישאר לע יתעספ אלו אָיְרדִנְפִ נ'כהב יתישע אל ימימ
 .הכרב אלב יפכ

 .ימימ : 0 רמא ?םימי תכראה המב :אדירפ יבר תא וידימלת ולאש
 .,המהבמ יתלכא אלו ןהכ ינפל יתכרב אלו שרדמה תיבל םדא ינמדק אל
 .היתונתמ ומרוה אלש

 ::םהל רמא ?םימי תכראה המב :הנקה ןב אינוחנ 'ר תא וידימלת ולאש
 יתטמ לע יריבח תללק ימע התלע אלו יריבח ןולקב יתדבכתנ אל ימימ
 .ינוממב יתייה ןֶרּתַ

 יִאוג ותא ?םימי תכראה המב :לודגה אינוחנ 'ר תא אביקע 'ר לאש
 המל ,י"שָבָּב. רמאנ םא ,יבר :ל"א .אָלְקְדְד אָשיִרַא בָחָי קָלָס .ּהיִל !חמ אק

 .1,תכ רכרפב

0 - 

 רחאל-םופבאד רתב .רחיב-ידדה ידהב .ושע-ודבע .'וכו "רורא,, ןיב לידבהל עדי אלש דע
 .ותוא היחהו םימחר וילע שקב--הייחאו הילע ימחר אעב .וטחשו--היטחשו . רכתשהש

 .לכב אל-ןכו אתעש לכ ואל .דחי םירופ תדועס השענו ינודא אובי-'וכו דיבענו רמ יתיל |
 . יינייחתו בושתש) סנ שחרתמ העשו העש

 ןב א"רו) הרצק ךרדב הכילה-אירדנפק . ןיי ידכ-]יי יברנ .ףיעצ-הפכ .םא-אמיא (די

 .וה םידימלתה-'וכו יתעספ אלו .וכולה תא רצקל ידכ תסנכה תיב ךרד רבע אל עומש
 לע עפופכ הארנ ומוקמל עינהל ידכ םהיתורוש ןיב ךלהמהו עקרקח יבג לע םנמזב םיבשוי
 ."ונשדק רשא, הכרבה ילב םינהכ תכרבב םעה תא ךרבל-'וכו יפכ תא *תאשנ אלו . םהישאר
 . הנושארב ליחתהל ןהכה .ךירצ השודקבש רבד לכב יכ--ןהכ ינפל .ןוזמה לע-יתכרב אלו
 .ותוא בלועה לכל דימ חלוס היהש יפל-'וכו ירבח תללק התלע אלו .םינהכל-היתונתמ
 "ובשחש יפל ,אביקע 'ר תא) והוכהו (אינוחנ בר יתרשמ) םיסירסה ואב-היל וחמ אק יאזוונ ותא

 ."רקבב השעת דחא שבכה תא,--שבכ . (םנודא ייחב ץק אוהש
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 ,אוה ןנָּבִרִמ אָבְרַצ :והֶל רמָא .ורדעבש דחוימ-'דחא. :היל רמא ?דחא רמאנ
 .יתייהינוממב ןרתוו יתודמ לע יתדמע אלו תונתמ יתלבק אל ימימ :ל"א .יקבש

 ?ייחב ָּתַצַק :ל"א ?םימי תכראה המב :החרק ןב עשוהי 'ר תא יבר לאש
 םלצב יתלכתמנ אל ימימ :ל"א .ךירצ ינא דומללו איה הרוח ,יבר :ליא
 םדא תומד םלצב לכתסהל םדאל רוסא :ןנחוי יבר רָמאּב ,עשר םדא תומד
 ףילא טיִּבַא םִא אָשנ יִנָא הָרּוהְי ךְלֶמ טָּפשוהְי ינפ אלול יב. :רמאנש עשר

 ,ןיִהְבִתִנ קָחְצַי ןקַ יִּכ יִהְ : רמאנש ,תוהכ וייע : רמא רזעלא 'ר .י'דָאְרֶא םֶאְו ==
 תא, :אָכְהְמ--רמא אבר .עשרה ושעב יב לְָּמְמִאְּד םושמ--י"תוארמ ויט
 עיגתש ,ןוצר יהי :ל"א !ינכרב :ל"א ותריטפ תעשב .י"בומ אל עטר ינּפ

 !וערי המהב ךירחא םיאבה :ל"א +אל והָלְכִלּו !ימי יצחל /

 .ןטק דעומ
 ,ישילש קרפ

 . אָנוה בֶר לָש ותָמיִמ (א

 והל רַמָא .הָיְרֶפַא תם יִבותואְל ןנָּבִב רּובָס ,אנוה ברד ּהיִשְפַנ חַנ יכ
 רַמָאּד היל ריִבַעַ םוקל אָּתְשַה ,ּהיל אָריִבְס אל ויִיַחְבַד אָחְלַמ :ארפח בד
 ת"ס חָנמ הָוהְו הָיְרפִא בָחיִמְל יעבְר .אנוה ברל ּהיִתיזִח אנא :אָפיְלְְ בדו
 בשיל רופא :רַבְסק אָמְלַא .ת'ס הול בָתואְו אָעְראַא "אר ףַכְו היולְע
 רּובָס ,אָבְבְּב הָיִרֶפ קפנ הָיָה אָל .הילע .חנומ הרות רפסש ,הטמה לע
 .ודובכ-םכח :היִנַמ אָנְריִמְג יִבָה :אדסח בר והָל רַמָא ,תוגג ךרד יִלושְלשְל
 אָוְריִמְג יִבָה :אדסח בר והל רמא ;אָיְרפְ אָיְרְּפַמ יִיוָשַאְל רּובָס .םיחתפ ךרד

 ּ ₪ יוטמפ ,זכ תיט6הנ .די ,ג -3 סיכלמ1

 -הוקבש . אוה םיקהבומה םימכחה דחא-אוה ןנברמ אברוצ .וידבעל אינוחנ 'ר רמא-וחל רמא
 ינא דומללו . יתוא רעצש ימל הער לומנל יתדפקה אל-יתודמ לע יתדמע אלו .ונממ ופרה
 ךיראת םא-\ערי המהב .וב לכתפהש-היב לכתסאד .תאזה הרותה תא םייקל לכוא ילוא-ךירצ
 .הלודנל ולעי אלו תוטוידה םהייח ימי לכ ךינב וראשי ןכ םא , ךתואישנב ראשת התאו ינומכ םימי

 ותטמ לע הרות רפס חינהל םימכחה ובשח אנוה בר תמשכ--'וכו הישפנ חנ יכ (א
 בר םהל רמא-'וכו והל רמא .(הרותה תווצמ לכ תא וייחב םייקש תמח לש ודובכ םושמ)
 תא) יתיאר ינא-'וכו היתיזח אנא ?ול השענו התע םוקנ ,ול םיכסה אל וייחבש רבד :אדפח

 חינהו ץראה לע רכה תא ףפכו הרות רפס הילע חנומ היהו ותטמ לע תבשל הצרש ,(אנוה בר
 .'וכו תבשל רוסאש ,בשחש הזמ חכומ ירה--'וכו רבסק אמלא .הרותה רפס תא וילע-

 ,(התפה ןמ הבחר התיה הטמה יכ) תיבה רעש ךרד ותטמ האצי אל--'וכו קפנ הוה אל |
 שרוד תמה םכחה לש ודובכ :ונממ יתדמל ךכ :אדסח בר םהל רמא ,גנה ךרד ודירוהל ובשח ְּו

 תטמ לע וחינהל) הטמל הטממ תונשל ובשח--'וכו ייונשאל רובס .חתפה ךרד והואיצוש |
 | .ונממ יתדמל ךכ--הינמ אנרימנ יכה .(חתפה ךרד אצתש ,הרצ רתו*
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 דוד התע וביכרה ,ןוראה תא םיתשלפה הב וחלשש ,השדחה הלגעה התואב-השרח הלנע לא

 -הילע חתפ . והואיצוהו תלדה תא ורבש-הוקפאו אבב סורפ . דוד ריעל בדניבא תיבמ ואיבהל
 .השקה-ביתמ .ל"וחב הרוש הניכשה ןיאש--ול המרג לבבש . דפסמה תא אבא 'ר וילע אשנ

 .םלועה תא חירטת אלש ךל יתרמא אל יכו--'וכו אנימא אל .ולדנפב ויבא והכה-'וכו היל חפמ
 ןיא התעו) היה רבכ (לאקזחו ימיב) היהש המ-רבכ היהש היה יאמ ?(תוישוקב) םירבדב
 ידכ ,לארשי ץראל) םשל והואיבהשכ-'וכו םתהל הוקסא יכ | .(לבבב דוע הרוש הניבשה
 יסא ברו ימא בר ורמא-'וכו ירמא אב אנוה בר הנה :יסא ברלו ימא ברל ורמא ,(םש ורבקל
 םירהל ונלכי אל (לבבב) םש ונתויהב :(יח אוהשכ לארשי ץראל אב אנוה בר יכ ,ובשחש)

 --יוכו והל ירמא .ונירחא אוה םג אב הנהו הנה ונאב התעו (ונממ לודג היהש) וינפמ ונשאר |
 --יוכו אכיח ירמא .ותארקל ואצי--י'קפנ .(תורבקל הנה אבומ אוה) אב ונורא :םהל ורמא
 -ץביר .אייח 'ר לש (ותרובק תרעמ) ותרעמ ךות לא ונאיבנ ?(ורבקנ) וחיננ הנא :ורמא
 רנא--'וכו אנלייעמ אנא ?(אייח 'ר תדעמ לא) ונאיבי ימ--היל לייעמ ןאמ .ץופה ,ביחרה
 .הנש הרשע הנוטש ןב יתויהב (הרהטב הרותב יתקסע) ידומל תא יתמייקש יפל ,ונסינכא
 ,(לודג םדא היהש) וישעמב עדוי ינאו (דימלת רותב ושמשש ,אנוה בר ינפל) וינפל ויתעמשהו
 ,שאר לש העוצרה רשקב "יִּדש, הלמה לש תויתואה) ןילפתה תעוצר ול הכפהתנ תחא םעפ יכ
 = . תינעתב םוי םיעברא הז לע בשיו (שארה דצל ,םינפל ול וכפהנ ,ץוחבמ תוארנ תויהל ןהילעש
 ויבא לש ונימימ בכוש (אייח בר  ןב) הדוהי בר היהו-'וכו ינג .הוהו .ָּסיִנכָה-הילייע
 יכ ,אנוה ברל םוקמ תונפל ךמוקממ םוק--'וכו ךתכודמ םוק .ולאמשמ (ינשה ונב) היקזחו
 .דומע ומע םק ,(הדוהי בר) םקשכ-'וכו םק יכ .ץוחבמ דומעי אנוה ברש ,אוח ץרא ךרדמ אל
 ול ןגמל אנוח בר לש ונורא תא) ןוראה תא דימעה ,לחבנו אנח בר והאר-'וכו הייזח .שא

 .ףיקזד םושמ .שאה רומעב אנח בר קזוה אל הליבשבש הבמהו--שנעיא אלד יאהו .אבו אציו
 4 (וילא עיגהל שאה הלכי אלו) אנוה בר לש ונורא תא ודננכ דימעהש ינפמ איה--'וכו הינורא
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 .םיִמָכְה תַתיִמ לע הָניִק יִרְבִּד (ב

 לממ יכ4 םֶתָחְל והְניקֶסִא אנונמַה ברו אנוה בר רב הברר ּהיָשְּפַנ הג יּכ

 ןנְבר .: חיל = ורמא ? יאה יאמ : אָעַמ אוהה והָל רמָא .ילמג .ומק ,אָרְשְנְל
 רמ לועג :רמא רמו ,אָשיִרְּב רמ לועג + רמָא רמ ,יִדְדְהַא אָבְקְי יִדְבָעַה
 היִלָמְג ףילח .אָשיִרָּב לוענ אָרְבּג רב אָרְבַג ,ידיר אָנְִדְב יא : רמא .אָשיִרּב

 :אָקוני אוהה היל הַתּפ .אָעימ אּוהַהד היִנשְ ּהיּכּכ רּותנ .אנוה רב הברד ,

 ! רָעְנַשמ אָּבַה רָבָשְנ דושְב לָבָּבִמ הָלָע םיִשיִשִי עַזְ
 "ומלוע לַע ףצק ".תימָחְלִמ רֶפַס ּומַעְו
 תושָפִנ ָּמִמ סַמָחְ (תוארל) ּולְפָבַה דופקו תא

 .הֶשְדִח הָלַכְּכ ןֶחְּב חמש
 חַמָשְו שש תובָרַע בבור

 .קיִּדַצְו לִקָנ שָפָנ ויָלַא אבְּב
 : אָנְרְפפ אוחה היִלָע חַתֶּפ ,אָנִּבְרִד היִשְפַנ חנ יִּכ

 םיִמָיְּ .תוליל םישנ שאר ּעיִנָה ,םיִרָמּת
 ! םיִמָיּכ תוליל םיִשָמ לע ! רַמָּתַפ קיִדצ לַע

 : אָניַמָא : היל רַמֶא ? ָּתְרָמַא יאמ אָמּוי אוהה :קופיק רבל ישא בר לא

 ,הָלָוה הָּבְִּב ןֶתִמל = ,תֶבָמְלַש הָלְּפְנםיזְרָּב א
 ? קקרה יִגְד ושע חמו ? ריק יִבוזֶא ושַעְי המ

 , הָכַמ הֶלְפָנ ףמוש לַחנְּב
 ! םיִבְג יִמ ּושעָי המ

 (הרובקלנ םולעה ,אנונמה ברו אנוה בר רב הבר (ותמשכ) תמשכ--וכו הישפנ חנ יכ (ב

 תונורא ינש וילע ורבעיש ידכמ רצ היהש) רשנה לא ועיגהשכ-'וכו וטמ יכ .(לארשי ץראל; םשל
 ולאעמשי רחופ םהל רמא--'וכו והל רמא . םיתמה תונורא יאשונ , םילמגה ומק (הז דצב הז

 םישועה םה !םיתמה) םימכהה : ול ורמא-יוכו היל ורמא .(?ומכ המ ינפמ) ? תאז המ : דחא
 יא ךמא .''שארב ינודא הלעו,, : רמוא הזו ,"שארב ינודא הלעו,, : רמוא דחא ,ויחאל שיא דובכ
 ילח .שארב (םכה ןב םכח) רבג ןב רבנ הלעי יתעד לוקש יפל (ילאעמשיה) רמא-'וכו אנידב
 ורשנ-אעייט אוההד הינשו היככ רותנ . שארב אנוה בר רב הבר לש ולמג רבע-וכו הילמנ

 .(ותצע ידי לע ענפנש ,אנונמה בר לש ודובכ םושמ) ילאעמשיה ותוא לש וינשו ויתועתלמ
 רפסמה תא (ריעצ ןדפמ| ריעצה ותוא (אנוה בר רב הבר לע) וילע אשנ--אקוני אוהה חתפ
 אשיל עדיש , אנונמה בר אוה-תומחלמ רפס' ומעו .םינומדק םימכח ןב--םישישי עזג . הזה

 דושה הארמל ולפכוחש הינאו הינאתל לשמ-.ולפכוה דופקו תאק . הרות לש התמחלמב ןתילו
 .הלכה לע ןתחה תחמשכ-השרח הלככ .םיהלא--ףצק . לבבמ אבש ,רבשהו

 תוליל םישנ .(תאזה הניקה תא) ןדפפה ותוא וילע אשנ--אנדפס אוהה הילע חתפ |
 פהינש--ןיבא רבו קופיק רב .חרותב תוגהל--םימיכ תוליל םישמ לע . ןנוקל--םימיכ
 המ (תומאשכ) םויה ותואב-תרמא יאמ אמוי אוהה .םחומיב םימסרופמ םינדפס םיצילמ ויה

 יבוזא .תומה--תבהלש .םילודג םימכה ידימלתב--םיזראב ?(ילע אשתש ,הניקה המ) רמאת
 .(םימנאב) םיקומע םניאש םימב םייחה םיגדה-קקרה ינד .םיטושפ םישנא-ריקה
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 .אָלֶא. !אָנִמַא יקידצב תבחלשו הכחד םולשו םח :ןיִבָא רב היל רמא
 | : אָנִמָא "? תְרַמָא יאמ

 הָחּומְל איִהָש | ,םיִלָבָאְל ּוכְּב

 ! הָחְנאל יאו = ,הָהְּבַאְק אל

 םק .אָחְלִמ אָמיִא םוק :ןיבא רבל ל"א  ,תלֶגד יִתָא הוה יִּכ אבר
 השאכ ךירחאמ ונעת !םתרו רוכז ,םימב תישילשה בור ואב :רמאו
 | !הרמ ימ תואכ ונחינזת לא ,הלעבמ

 וקו יממב אָטְּב .יִנָּב היל ווָח אָלְו הָוְה הָאיִשְנ יִבָד היִנְתַח ןיממ 'ר
 + אָנְלּפַס אוהה חילע חַתפ .ּהיִשְפנ חנ , היל הָוהד אָמוי אוחה .היל

 .היִדְפְסאְל ותא אָל אַמּוי אּוההְו ּוהָיַעְרָכ ּוכיִפְהְתֶא ,והילע היִתְעַד שלח

 , חָנָאָנ תָחְמְש תֶַעְּב | | ,הָכַּפַהְנ הָגתַל הָחַמְש
 ! לניִנַח דַבָא ותְניִנה תַעּב ו יקָּבְדַה ןוגָו ןושש

 . ּהיִמַש לע ןינח היל וקסא
 םויה השק : רזעלא ןב קחצי 'ר הילע חתפ ,ןנחוי 'רד הישפנ חנ יב

 , "םיִרתַצַּב שָמָשה יִתאָבַהְג : ביתכד ,םירהצב שמשה אב םויכ ,לארשיל
 .והישאי לש ומוי הז : ןנחוי יבר רמאו

 : אנדפס אוהה הילע חתפ ,אריז יברד ּהישפנ חַנ יִּכ

 ,תֶקָר הָרְמֶצ 'והָל אָנ יוא ,הָרָלָיו הָרָח רָעְנש ץֶרֶא
 . הָתְּדְמִח יִלְכ הָרְבְא יִּכ | ּוָחיִעושַפַש הָלדג יבצ ץֶרא

 ,יִּדִמ רֶתַוי תַמ לע תּוּכְבְל רּוסָא (ג

 תמ לע ,ידמ רתוי ותמ לע רשקמה לכ :בר רמא הדוחי בר רמא
 העבש הל ווָה ,אנוה ברד היִתּובְבָשְּב יאוָהד ,אָהתֶא איַהַה .הכוב אוה רחא

 .ט ן₪ סומע'

 לוזלז אוה הזה ןוימדה יכ) םיקידצ לע תבהלשו הכח רמאש-אנימא יקירצב תבהלשו הכחד
 = .רמוא יתייה-אנימא .(ישא בר ולאש ךכ) ?רמוא תייה המ אלא-תרמא יאמ אלא . (םדובכב
 ,ןגוהכ ודיפפהל ועדי אלש ,םהירבד לע רעטצה) םהילע ותעד השלח-והיילע היתער שלח
 ושענ) םהילגר וכפהתנ--והייערכ וכיפהתא .(הדבאל ינשהו תבהלשל ותוא הושה דחאהש

 -תלגד יתא הוה יכ .ודיפסהל ואב אל (וב תמש) םויה ותואבו-'וכו אמוי אוחהו .(םילנר ימוקעל
 --תישילשה בור ואב .(הצילמ רבד הזיא רבד רומא-אתלמ אמיא . לקדח רהנל אבשכ
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 < -חרמ ימ תואכ .הישילש ארקנה (לארשי לש ובורכ לוקשה אבר אוח) לארשי םע לש בורה
 ונתח היה אוה--'וכו הינתח .םהב תקדבנ הטופס השאש ,םירראמה םימב השוע התאש תואכ

 אוה (ןב ול דלונש) ול היהש םויה ותואב-'וכו אמוי אוהה .םינב ול ויה אלו אישנה לש
 ולעה -'וכו היל וקיסא . וננחמה ויבא תמ-ונינח דבא . דליה ןנוחש העשב-ותנינח תעב . תמ
 שמשל לשמנ והישאי גרהנ ובש םויה-והישאי לש ומוי .(ויבא םש לע) ומש לע ןינח (ול וארק) ול
 | .הירבט וז-תקר . לארשי ץראב לדגו לבבב דלונ אוה-אריז יבר .םירהצב העקשש

 (הרנש) התיהש ,תחא השאל--'וכו| אתתיא איהה .רפסמ רשוקה-רשקמה (נ

- 
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 1 .ןטק דעומ :ילבב דומלת

 : אנה בר הל חַלָש . אָתּוריִתָיּב היִלָט אָיְכַב תֶיַה ,יהי מ דח ביִכְש .םינב
 ,אל יאו ,בטומ ,ּתַתְיצ יא, : הל חלש ,היב הָח ָחְנשא אל , ה יִדְּבְעַה אל
 חלש .אָיְכְב אמ תוהו .הְלְ ותמו ."תימ ףדיאל אָתַדְו אָתַתֶא איהה שמית
 .התמו ."השפנל אָתָדַ שומית, :הל

 לאו. ,יאדמ רתוי--"תמל וכבת לא. ::"ול ּודְנָת לָאְ תַמל + וכְבְת לא.
 ץוהיגל 'ל ,דפפהל 'ז ,יכבל םימי 'ג ? דַציִכ אָה .רועישכמ רתוי--"ול ודונח
 . ינממ רתוי וילע םימחרמ םתא ןיא : ה'בקה רמא ךליאו ןאכמ . תרופסתלו

 אל ליביר .םינב אלב ךלוהל + הדוהל בר המא - דלוקל בב ככ
 אל יכ 0 וכב וכב, : ביתכד ,יִנָב אלב ליִזָאְד ןאמל אלא אָלְבַא יִבְל ליִֶא
 0 ץרא תא הארו דוע בושי

 תחנומ ברח וליאכ ,ומצע תא הארי םינושארה םימי 'ג-לָבָא :יול ר"א
 ,תיוז ןרקב ודגנכ ול תחנמ וליאכ- --העבש דע השלשמ ,ויתוכירי יתש ןיב ול

 ו ודגנכ תרבוע וליאכ--ךליאו ןאכמ |

 .הָניִנְ
 ,ןושאר קרפ

 1- .יִביִּב בָרְו תֶוָמִה ךַאְלִמ (א

 -י"טַפְשִמ אלַּב הפְסִנ שי, :יִכָּב ,אָרְִק יאהְל יִטֶמ הָוְה יִּכ ףסוי בר
 הָוה ייבא רב יִביִּב בָרֶד אָה יִּכ .ןיִא ? הָיִִמ אָלְּ לאה שיניא אָבָא ימו :רמא
 רַעָש אָלָּדְגַמ םירמ יל יִתָיִא ₪ ּהיָחּולשל היל רַמָא .תומה ךאלמ הב ַחיִבָש
 אלדגמ םירמ אָנֶא :היל רַמָא .יקְּדְרד אָלְדְִמ םירמ היל יִתִיַא לזא .אָישְנ

 .גכ ,גי ילשמל .י בכ סימרי1

 .רתויב וילע הכוב התיהו םהמ דחא תמ--'וכו ביכש .םינב העבש ויה ,אנוה בר לש ותונכשב

 אל) וב החיגשה אל--היב החנשא אל .ןכ ישעת לא :אנוה בר הל חלש--'וכו הל חלש
 איהה השאה ןיכת ,ואל םאו ,בטומ ,יעמשת םא :הל חלש--'וכו הל חלש . (וילא התעש
 .(תוכבל הפיסוה) חכוב התיה איהו םלכ ותמו-'וכו ותמו . רחא תמל םיכירכת (יניכת : רמולכ)
 , המצעל םיכירכת ןיכת--חשפנל אתדווז שומית

 םתא ןיא .םידגבה סובכל-ץוהינל ,0)רועשה אוה המכ) ? הז הככיא-דציכ אה
 ויתמהו ויתארב ינאש) ינממ רתוי וילע םחרל םיכירצ םתא ןיא-ינממ רתוי וילע םימחרמ

 ןט) ךלהש (תמה לש ותיבל ימל אלא ,לבאה תיבל ךלוה היה אל -'וכו ליזא אל .(ועשפב
 . דאמ וילא בורקו ךומס תומה ולאכ-'וכו ול תחנומ ברח ולאכ .םינב אלב (םלועה

 אכיא ימו .הכוב היה ,הזה קוספה לא עיגמ היהשכ-יכב ארק יאהל יטמ חוה יכ (א

 ותואכ-'וכו יביב ברד אה יכ .ןכ-ןיא ?ונמז אלב (םלועה ןמ) ךלוהה םדא שי יכו-'ןכו
 : וחולשל 1ל (תומה ךאלמ) רמא-'וכו היל רמא .ולצא יוצמ תומה ךאלמ היהש ,יביב ברב השעמה
 !חילשה) ךלה--'וכו לזא .םישנה רעש תא תעלוקה , (םירט שפנ תא) םירמ תא יל, אבהו ךל
 תא (איבהל) ךל יתרמא ינא אלה-'וכ] םירמ אנא . (תנטוא) תוקונית תלדגמה םירמ תא ול איבהו
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 : לארשי תורפס 19

 ליאוה : היל רמא .ּהרהא יִכָה יִא :היל רמא .ךל ירמָא אָישְנ רעש
 ּהדיִב אְראָּתַמ אָטיִקְנ תה תל ָתלְכִי יִכיִה אָלֶאְו .אָנְנִמְכ והָּת , ּהתיִמָיַאְ
 ּהלומ ערָתֶא ,הָחְדַק ,הטרכד אָבְגַא היִתְבַתוא היִתְלק לש .אָרּנַת אָיִרִחִמ אקו
 |: ל'א יב ָבֶה דָבעְמְל אָחּושר וכל תיא : ייבא רב יִביִּב בר ל"א .הָחיִתָיְ
 ףלוה רוד. : ביתכ אלו : היל .רמא ?'טפשמ אלב הפסנ שיו. : ביתכ אלו
 יהל אָנְמלְשמ רצחו ,אָרְדְל ולמד דע אנא והָל אָיִעְרּד :ל'א ?''אָּב רוד
 ןנָברמ אָבְרִצ אבא יא : ל"א ! והֶל תְדְבַט יאמ היִנָש ,ףוס ףוס :ל"א .הָמּודל
 , היפולח אָיוהו היל ו הל גזנפסומ ,ּהיִלָמּב ריב גמד

 ? הָכּוב אּוה ךּורֶּב שודקה הָמ לע (ב

 ?"םירתסמב. יאמ--"הָוְ יִנּפִמ ישְפנ הָּבְבִּת םיִרְתְסִמְּב ָהּעָמשַת אל םָאְ
 אוה ךורב שודקחל ו5 שי םוקמ : ברד היִמָשִמ אָיִנִא רב לאומש בר רמא
 :קחצי רב לאומש בר רמע ? 'הוג ינפמ. יאמו .ומש "םירתסמו וב הכובש
 לאומש יבר .םיבכוכ ידבועל הָנִּתְנו םהמ הָלָטְנָש ,לארשי לש ןתואג ינפמ
 הָיְכְב אָּבִא ימו .הלטנש םימש תוכלמ לש התואג ינפמ :רמא ינמחנ רב
 הָוהַחְ זע. :רמאנש ,םוקמה ינפל תובצע ןיא :אפפ ר"א אהו ? ה'בקה הימה
 + תובצע אָכְל יאְרְב יתבבו .יִאְרָב יתבב אה ,יאּוג יִתְבְּב אָה :קיל ?+ומוקמּב
 הָחְרְקְלּ דַפְסַמְל יִכְבְל .אּוהַה :םּּב תואָבְצ 'ה יָנדא אָרְקִו. : ביתכ אהו
 :רמאנש ,וכב םולש יכאלמ וליפאד , שדקמה תיב ןברוח ינאָש ?יקש רגחלו
 יניע דֶרָתְו עַמְרִּת עמדו - .ןּויָּבְבִי רמ םולש יִבָאְלמ הַצְח וקעצ םֶלֶארֶא ןהי
 לע תחא ?המל וללה תועמד 'ג : רועלא ר"א--י'ה רָרָע הָבְשַנ יִּכ הָעְמד
 אָכִאְו .ןמוקממ ולגש ,לארשי לע תחאו ינש שדקמ לע תחאו ןושאר שדקמ

 .זי ,גי סימכי6 .8 ,ג5 סע .כ' ,ככ סיעטי4 .זכ ,זע 6 סימיס .ירכד8 .זי גי סימליל .ד ,6 תנסק1

 -'וכו חתיתיאו ליאוה . (םייחל) הנבישא ,ןכ םא-הרדהא יכה יא .םישנה רעש תעלוקה םירמ
 הל תלכי ךיא-חל תלכי יכיה .(םיתמה רפסמב) רפסמה ךותב היהת ,התוא תאבהש רחאל
 הפרגו הפרגמה תא הדיב הקיזחה איה-'ןכו אטיקנ תווח + (תומל הנמז עונה םרטש רחאמ)

 הלזמ ערוהו התוכנו הלגר יבג לע התוא הדימעהו התוא החקל--'וכו היתלקש .רונתה תא
 ךלוה רוד לכ-אב רודו ךלוה רוד ? ןכ תושעל תושר סכל שיח-'וכו וכל תיא = . היתאבהו
 ינש ימי תאלמ דע) םרוד תאלמ דע םתוא ערוז ינא-'וכו והל אניערר ול עובקה ונמזב אבו

 'ףוס לכ ףוס-'וכו ףוס ףוס .המוד (ומשש םיתמה רמוש) לא םתוא רפומ ינא ךכ רחאו (םהייח

 אכיא יא ?!תוקונית תלדנמה םירמ לש הדלח תונש רתומב) ויתונשב (השעת המ) השוע התא המ
 םירמ) איהו ,ול ןפיסוא ,(תומל הטונ אוהו) ויתודמ לע ריבעמה ףירח ריעצ םכה שי םא-'וכו

 א .ותפילה היהת יוז
 הכוב אוה ךורב שודקה-יאונ יתבב ?ה"בקה ינפל היכב שי הכו-הכו .אכיא ימו- (ב

 יארב יתבבו .וינפל הודחו זוע םינוציחה וירדחב-יארב יתבב אה .םיימונפה ונכשמ ירדחב

 ןברח אוה הנוש-'וכו ינאש ? תובצע הארמ ה"בקה ןיא םינוציחה םירדחב יכו--תובצע אכיל
 < .םירמוא שיו-ירמאד אכיאו ."העמד. "עמדת, ,'יעמד,, :ונייה--תועטד 'ג . שדקמה תיב
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 |88 .הגינח :ילבב דומלת ו ;

 ולגש לארשי לע. :רמאד ןאמל אָמְלְשִּב .הרות לוטיב לע תחא : יִרָמְאְד
 לוטיב לע תחא. : דימל אלא ,"'ה רדע הבשנ יב, .ביתכד  ונייה--"ןמוקממ
 לוטיב ךל ןיא ,ןמוקממ לארשי ולגש ןויכ +"'ה רדע הבשנ יכ. יאמ--"חרות
 .הזמ לודג הרות

 רשפאש ימ לע :םוי לכב םהילע הכוב אוה ךורב שודקה השלש : ר"ת
 םנרפ לעו קסועו הרותב קופעל ול א'אש ימ לעו ,קסוע וניאו הרותב קוסעל
 . םנחב רובצה לע:האגתמה

 ? םיִהלֶא דְבועְל קיּדִצ ןיִּב המ ג

 קידצ ןיִּב םֶמיִאְרְו םֶתְבַשְו. : ביתכד יאמ :ללהל יִה יָה רב היל רמא
 דבוע ונייה קירצ וה "ודבש אל רֶשָאל םיהלֶא דבש יב עָשְרל
 והָינרְת ודָבְע אל ּודָבַע : לא ? ורבע אל נייח עשר ויה  ,םיהלא
 האמ הנושל םימעפ האמ וקרפ הנוש המוד וניא לבא ,ּוהָנינ ירומג יקידצ
 דמלו אצ ,ןיִא : ל"א ?"ודבע אל, היל ירק אָנְמְז אָרִַח םושמ : ליא .תחאו
 : "זוז ירתב--יפרפ דחו הרשע ,אָזּוְּב- יסרפ הרשע : :םירמח לש קושמ |

 . לֶארֶשיִל תּוינַע האי (ד

 ףיתפרצ הָנַה. דימ :רזעלא 'רל הל ירמאו , יה יה רבל והילא ליא
 תובוט תודמ לכ לע ה'בקה רזחש ,דמלמ ?+יִנע רּוכְּב ךיִּתְרַחְּב ףָמְכְב אלו
 לאומש רמא .תוינע אלא הבוט הדמ לארשיל אצמ אלו ,לארשיל ןתיל
 אָקְּמְס אָוְרְבַּכ לארשיל אָתיִנע הָצָי :יִשְנִא יִרְמִאְד ויה :ףפוי בר אָמיִה יאו
 . אָרְוח אָיְסְסְ

 ,ינש קרפ
 .ןושאר םויְב ּואְרְבְנ םיִרְבְד הרשע .ןושארֶה םֶדֶא (ה

 ,היה ופופ דעו םלועה ףוסמ ןושארה םדא :בר רמא הדוהי בר רמא

 .5 ,םמ סיעסיפ .תי ,ג יכסנמ1

 הזיא וליבשב השע רשא ילבמ-םנחב .רמואש ימ ירבדל חניתה-רמאד ןאמל אמלשב .

 .בוט לעפמ
 רבד םיהלאה תא דבוע וניאו עשר םג ןכו םיהלא דבועו קידצ אלה-'וכו קירצ ונייה ג

 םהינשש יפ לע ףא-המוד וניא לכא .פה םירומג םיקידצ םהינש-'וכו והייורת ?אוה דחא
 .רתוי ודבְע תחאו םימעפ האמ וקרפ תא דמולה יכ ,הושב םיהלא תא ודבע אל ,םה םיקידצ
 ול ארוק ורבחמ תוחפ תחא םעפ וקרפ תא דמל הזש םושמ יכו--וכו אנמז אדח םושמ
 םהירומה תא םיריכשמ םירמחה--'וכו אזוזב יפרפ הרשע .אוה ןכ--]יא ?"ודבע אל, בותכה
 זוסרפ רכש) םיזוז ינשב-תואפרפ הרשע תחא לש עפמלו דחא זוזב תואפרפ רשע לש עפמל
 . (תואפרפ רשע רכשל הוש הרתי

 םירמואש והז--'וכו ישניא ירמאד ונייה .(םירמוא שיו) רמאת םאו--אמית יאו (ד

 .ןבל סוסל המודא רוע תעוצרכ לארשיל תוינעה הפי : תוירבה |
 <. ברעמל תועגונ וילגרו חרזמל ושאר היה בכוש היהשכ-ופוס דעו םלועה ףוסמ ה

 ה חל
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 .  תיבקה חינה ,חרסש ןויכו .י"םִיִמשה הצק דע) םִימַשַה הָצְקִמְלּ, : רמאנש
 ,ג'הָכָּפַּכ ילָע תֶשִּתַ יִנָּתְרַצ םֶדְקַנ רוחָא, :רמאנש ,וטעימו וילע ודי

 :ןה ולאו ,ןושאר םויב וארכנ םירבד הרשע :בר רמא הדוהי בר רמאו
 םימש .הליל תדמו םוי תדמ ,םימו חור ,ךשחו רוא ,והבו והת ,ץראו םימש
 --והבו והת ו תֶאְו םיִמָשה תֶא םיִהלֶא אָרָּב תיִשאַרְּב. : ביתכד--ץראו
 ,*"םוהָת יִנָּפ לַע ךֶשחו : ביתכד--ךשחו רוא :+"והב) והת הָתִיַה ץֶרָאָהְו, :ביתכד
 םיִהלֶא םּורְו. :בותכד-םימו חור :+רוא יהי רוא יִהָי םיִהְלֶא רַמאיִו, : ביתכו
 רקב יחי בֶרָע יִהָי : ביתכד--הליל תדמו םוי תדמ :י"םִיָמה יִנָּפ לע תּפְחְרַמ
 אצוי ונממש ,ולוכ םלועה לכ תא ףיקמש ,קורי וק והז -'והת) :אָנת .י'דָחֶא םוי
 תומָלִּפִמ םינבא ולא--'והב, .יותַּבְס ויָתוביִבְָפ ורֶתְס ףָשח תֶשי : רמאנש ,דשח
 יהת וק ָהיֶלֶע הָס :רמאנש ,םימ  םיאצוי ןהמש ,םוהתב תועקושמ
 | "הב יִנָבאְו

 . םֶלועָה אָרְבנ םיִרְבְד הָרָשַעַּב וו

 קה ארכנ םירבד הרשעב :בר רמא היבומ רב ארטוז בר רמא
 דסחבו טפשמבו קדצב ,הרעגבו הרובגבו חכב ,תעדבו הנובתבו המכחב
 םימש ןנּכ ץֶרֶא דפי הָמְכָחְּב 'ה,, :ביתכד-הנובתבו המכחב .םימחרבו
 : ביתכד- הרובגו חכב :י'ועקבנ תומוהְת ותעדב,, + ביתכד--תעדב ּו"הנוב הְּ
 פור םיִמְט ידימע, : ביתכד-- -חרעגב ;ּּי"הְרְובְְּב רזא וחְכְּב םיִרָח -

ךיִרממנ ' יה מתר רכז, : ביתכד--םימחרבו ₪
 גו" -- מכ '

 היה ,םלועה תא אוה ךורב שודקה ארבש העשב : בר רמא הדוהי ר''א
 אוה ךורב שודקה וב רעגש דע ,יִתָש לש תּויָעְקְפ יתשכ ךלוהו ביחרמ
 יבר רמאד ונייהו ."ותרעגמ והמתיו ופפורי םימש ידומע, :רמאנש ,ודימעהו
 !יד :יִמְלועְל יתרמאש ,לא ינא ?י"ידש לא יִנָא, :ד"מ :ל"ב ןועמש

 ,ךלוהו ביחרמ היה ,לודגה םיה תא ה"בקה ארבש העשב :ל"ר רמא
 .יי"והשְבַַנ םָיִב רעוג, :רמאנש ,ושּבִיו היבקה וב רעגש דע

 ₪ סעפ 3 סע ספל | .ג סמ סמ6 .סט5 .3 סט סכ4 .6 ,6 תימפרכא .ס ;טוק סינסתפ -35 ,ד סירכד1

 סכ16 .וע ,טפ = סיפסת15 ,י וכ בויפ14 .1 ,סס סינסס15  ,כ סע סע19 .שי ,ג ילעמ11 5. י ,ד) סיעשו0 ,כי ,חי סילסתפ

 .ד 5 סוקנ18 .5 זי תיטסרכ17 ,ו ,סכ-

 .תדמ .המוק רצק ךכ רחאו המוק הבנ הלחתמ ,ינתרצי םימעפ יתש--ינתרצ םדקו רוחא

 --ותכס ויתוביבס ורתס ךשח תשי .םהינש ןיב תועש עבראו םירשע--הליל תדמו םוי
 והת וק .(ץוב עקשמ תופוכמ וא) תוחלחל--תומלופמ .םימשה ןויבח תא ףיקמ ךשחה וק
 .םינבא-והבהו וק אוה והתהש ,תדמל אה--'וכו

 < לש םיטוח ירודכ--יתש לש תויעקפ ,בלה ץמא--הרובגב .עורזה חכ--חכב (ו
 .גראה תכסמ
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 .םיע יקְרֶה 'ז

 שא :אָנְת אָחיִנְתַמְּב .םימ םשש :אנינח רב יסוי ר"א ?"םימש, יאמ
 רמא .עיקר ןהמ השעו הזב הו ןָפָרְטּו ה"בקה ןאיבהש ,דמלמ .םימו
 :ג"םִיִמשה יִמְשּו םִיִמָשַה ףיָהלֶא 'הל ןַה. :רמאנש ,ןה ןיעיקר ינש :הדוהי בר
 .ןּוכָמ ,ןועַמ ,לובז ,םיקחש ,עיקר ,ןוליו :ןה ולאו ,העבש : רמא שיקל שירו
 שדחמו תיברע אצויו תירחש סנכנ אלא ,םולכ שמשמ וניא ןוליו . תובְרַע
 םֶחָּתְמִיַו םימָש קכ הָטוה, :רמאנש ,תישארב השעמ םוי ב
 :רמאנש ,וב םיעובק תולומו םיבכוכ הנבלו המח ובש .עיקר :?"תֶבָשְל לָהאַּכ
 תונחוטו תודמוע םיחיר ובש ו ;י"םיָמָשַה עקרב םיִהְלֶא םֶתְוא ןֶתַַ =

 הלעת יכו ?בירקמ המו ."םיִמָלוע ףִתְבָשְל ןוכ - "0 לָבַו תב יִתיִנָב הב
 .םיקידצ לש ןתמשנ % בירקמ והמ אלא ?םישבכו םירפ םָשָל שיש ךתעד לע
 ּךֶשְדְק לּובָזמ הֶאְּו םיִמָשִמ בה, :רמאנש ?םימש יִרְקאְּב ןָל .אָנְמּו
 הריש תורמואש ,תרשה יכאלמ לש תותכ .תותכ ובש ,ןועמ י"ֶָךֶּתְרַאָּפְתְ
 ודסה 'ה הָוצָי םֶמוי, : רמאנש ,לארשי לש ןדובכ ינפמ םויב תושָחְו הלילב
 .ז"ייח לֶאְל הָלְפִּת ימע הריש הָלְיִלבּ

 לש טוח וילע ךשומ ה"בקה' ,הלילב הרותב קסועה לכ :שיקל ריא
 ?"ורסח 'ה הוצי םמוי. אמעט יאמ ."ודסח 'ה הוצי םמוי,, :רמאנש ,םויב דסח =

 ההותב קפועה לכ :ל"ר רמא :ירמאד אכיא ."ימע הריש הלילב,ד םושמ
 המודש ,ב"הועל דסח לש ₪וח וילע ךשומ ה"בקה ,הלילל המודש ,ז"הועב
 חרות ירבדמ קסופה לכ :יול ר"א .'וגו "ודסח 'ה הוצי םמוי,, :רמאנש ,םויל
 חּולמ םיפטקה,, :רמאנש ,םיִמָתְר ילחג ותוא ןיליכאמ ,החיש ירבדב קסועו
 .*"םֶמְחְל םיִמָתְר שְרשו חיש ילע

 --"םימשה ןמ ְּךֶשְדִק ןועָממ הָפיִקְשַה, :רמאנש ?םימש ירקאד 5"נמו
 םיִלְנַא תיילעו םיער םיללט תיילעו דרב תורצואו גלש תורצוא ובש ,ןוכמ
 :רמאנש ,שא לש ןהיתותלד ןלוכו ,רומיק לש הרעמו הרעסו הפוס לש ּהָרָדָחְ
  רמאנש ?םימש יִרְקָאּ ןָל אָגִמְו .גי"ומְעו יִלָּכ תֶא אָצוינ ורָצוא תֶא 'ה חַתפ

 .וט ,גס סיעשי6 | ,ג' ,ת/ .6 סיכלמ5 .דכ--גכ ,תע סילסת4 .זי ,6 תיסלה 35 .ככ מ סיעסיפ .די ןי סירכד1
 יסכ 2 סימרינ0 .וט ,וכ סירכד9 ד ,) - .ט ,במ סילסתל

 טשפתמו וכיתמ--תיברע אצויו . םלועב רואה עיפומ זאו וקית ךותל-תירחש סנכנ וז
 ,הקד העיריכ--קודכ .םוי לכב תישארב השעמ שודח והזו ,םלועה ךשחי זאו רואה ןמ הטמל
 'ונא ןינמו--"ןכו ןל אנמו .השורפ העירי לש שומש אלא םישמשמ םניאש םימש שיש ירה
 "לש םדובכ ינפמ םויב תוקתוש ןהו-'וכו םויב תושחו ? םימש םשב ארקנ לובזהש ,םיעדוי
 .קותשל םיכאלמה תא הוצי 'ה--ודפח 'ה הוצי םמוי .םויב ה"בקה תא םיטלקמה לארשי
 .סעט המ--אמעט יאמ . דסהל םיכירצה ץראה יבשוי םע דסח תושעל ידכ ,םמוי

 -ורצוא תא 'ה חתפ .םימ ילנא-םילגא .םימש םשב ארקנ ןועמש-םימש ירקיאד
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 ,הקדצו טפשמו קדצ ובש ,תוברע ו"ִָּמְבַש ןוכְמ םימשה עַמָשִּת הָּתַאְו
 תודיתעש ,תומשנו תוחורו םיקידצ לש ןתמשנו הכרב יזנג ,םולש יזנג ,םייח יז
 : ביתכד- טפשמו קדצ .םיתמה תא וב ו ה''בקה דיתעש לטו ,תוארבהל
 : "ןירשּכ הקדצ שּבְליַ, :ביתכד-הקדצ וי'ָךָאְסִּכ ןוכְמ שָפָשִמּו קדצ
 ָךֶמָע יִּכ, :ביתכד -םייח יזמג :+"םולָש 'ה ול אָרְק : ביתכד--םולש יזנג
 לש ןתמשנו :%"ה תֶאַמ הָכְרַב אָשַי, :ביתכד-הכרב יזנג : :פ"םיִיַח רוקמ
 ו 'ה תֶא םייַחַה רורְצִּב הרָורְצ יִנַא שָפָנ הָתיַהְו, :  ביתכד-םיקידצ
 תומָשּ ל ו :ָפְלִמ חור יִּכ, :רמאנש--תוארבהל תודיתעש ,תומשנו תוחור
 םשג, :ביתכד-םיתמה תא וב תויחהל ה"בקה דיתעש לטו :י"יִתיִשָע יִנֶא
 . תרשה /- שדוקה תויחו םיפרשו םינפוא םשו  .י"םיָהְלֶא ףיִנָת תובָדִ
 בכל ולכ, :רמאנש ,םהילע ןכוש אשנו םר יח לא ךלמו ,רובכה אסכו
 ביתכ :"הביכר,, "הביכר,,אָיְתִא ?םימש יִרְקִאָד ןָל אָנִמּו .י"ומש הָיְּב תובְרַעְּב
 ךשחו .י'ָּךֶעִּב םימש בכר, :םֶתָה ביתכו "תוברעב בכורל ולוס, :אכה
 אָכְושח אָּבָא ימו .גש'וגו "ורֶתִפ ףשח תַשָי :רמאנש ,ותוא ןיפיקמ לפרעו ןנע
 אָכְושַח ב המ עדי אָתְרְּתַסִמ אָחְקיִמַע "אל אוה, +: ביתכ אָהְו ?איִמְש ימק

 .יִאָרְב יתבב אה ,יאונ יִּתְבָּב אָה :אְָשק אָל ?גי"אְרש ּהָמָע אָרְוהְנְ
 ,תויחח ישארמ הלעמל שי דחא עיקר דוע :בקעי רב אחא בר רמאו

 ןאכמ ,רָּבַדָל תושר ךל שי ןאכ דע .י'עיקר חָיחַה יִשאְר לע תּומְדּו, :רמאנש
 5א ךממ אלפומב. :אריפ ןב רפסב בותכ ןכש ,רבדל תושר ךל ןיא ךליאו
 קסע ךל ןיא ,ןנובתה תישְרֶהָש המב ,רוקחת לא ךממ הסוכמבו שורדת
 ."תורתסנב

 .אָשְנְו םֶר לֶא (ח

 יה ל 5 . סיפסתפ .דכ ,) סיטפוש4 ./ ,עכ סיעשיפ | ,וט ,טפ ו 0 מ .5 סיכלמ1

 יבכ .3/3םיכר13 .כו | סי סיפסת15 וכ  ,גל סירכד11 /.0 סע סע10 .* ,חס סילסתפ .זט ,זג סיעטי* .טכ .,סכ .8 לסוממד

 :רי ,די סיעמי18 ככ ,6 לסקי

 .ןלהל רמאנש ומכ ,תוברעב אצמנ אמכהו--ךאפכ ןוכמ |. תונערופל דחוימה רצואה תא

 קוספב רכזנה בכר לעפה ןמ-הביכר הביכר איתא .םולש אוה היבקח לש ומש-םולש יח
 ימק אכושח אכיא ימו .*תוברע בכור, קוספב רמאנה בכר לעפה לע דמל ינא "םימש בכור,
 , םירתסמו תוקומע הלגמ אוה--'וכ אלנ אוה ?(םיהלאה) םימשה ינפל ךשח שי יכו--אימש
 רוא ןוכשי ומעש רמאנש המ--'וכו יאונ יתבב אה .רוא ןכוש ומעו ךשחב השענה תא עדוי
 .ונכשמ ירדח לע בסומ "ורתס ךשח תשי, רמאנש המו םיימינפה ונכשמ ירדה לע בסומ

 . ךממ בנשנו אלפנש המ-ךממ אלפומב . םינוציחה
 . היבקה לע-- וילע (ח

< 
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 םינומש תורּובְגּב םֶאְו הָנַש םיִעְבָש םֶהָּב ּוניַחוָש ימי. :ביתכד .הנש םינומש |
 ךלהמ עיקר לש ויבועו .הנש .ק"ת ךלהמ עיקרל דעו ץראה ןמ אלהו .ג"הְנש
 תויחה ילגרו .שיזוקה תויח ןהמ הלעמל :עיקרו עיקר לכ ןיב ,ןכו ,הנש ק"ת
 תויחה יבוכרו .ןלוכ דגנכ תויחה יקושו ןלוכ דגנכ תויחה ילוסרקו ןלוכ דגנב
 דגנכ תויחה יראוצו ןלוכ דגנכ תויחה יפוגו ןלוכ דגנכ תויחה יכרי ,ןלוכ דגנב
 אסכ ןהמ הלעמלו :ןלוכ דגנכ תויחה ינרקו ןלוכ .דגנכ תויחה ישארו ןלוכ
 יח לא ךלמ :ןלוכ דגנכ דובכה אסכו ןלוכ דגנכ דובכה אסכ ילגרו דובכה
 !'וגו "בע יתמב לע הלעא, :תרמא התאו ,םהילע ןכוש אשנו םר ,םייקו
 .י"רוב יִתָּכְרַי לֶא דרות לואש לא א,

 . תיִשאָרְב הָשֶעַמּ הָבָכְרִמ הָשָעִמ (ט

 :ל"א .הבכרמ השעמ ךְרמְנא אָּת : רזעלא יברל ןנחוי יבר היל רמא
 ףרמנא אָּת :יסא 'ר ל"א .ןנחוי 'רד היִשְפִנ חַנ ,שקֶדָּכ .יאשק אָל יִּתַבַא
 ריִמְג הוה ףסוי בר .ךבר ןנחוי יברמ אָנְרִיִמְנ ,יאכְז יא :ל"א .הבכרמ השעמ
 ןרמגל \ : היל ּורָמַא . תישארב השעמ ונת ווָה אָתיִרְּבְמופַד יִבְסְו הבכרמ השעמ
 .הּורמגא .תישארב השעמ ןותא ןיְּתְרמְנַא :והל רַמא .הבכרמ השעמ רמ
 :והב אָנַינִת :והָל רַמָא .הבכרמ השעמ רמ ןֶרְמְנְל :ּורָמָא ,הּוחמנד רַתָּב
 תחת ויהי  ,בלחו שבדמ םיקותמ ןהש ,םירבד -+'ָךנושל תחת בֶלָחְ שב
 ונושְבְּכ םהש םירבר-+ֶּבָשּובְלְל םיִשָבְּכ, :אָכְהִמ-רמא ּוהְּבַא יבר .ךנושל
 ב יִלֶא רֶמא דע והְּב ןנִנְת :היל ּורמא .ךשובל תחת ויהי םלוע לש
 השעמ ןָכיִה דע יִביִתיִמ .הבכרמ השעמ ןה ןה :םהל רמא > .שםֶדא
 דע ! למשה דע :רמוא קחצי 'ר ,אָרְתָּב 'אָרֶאְ דע :רמוא 'ר  הבכרמ
 'אראו. דע :יִרְמָאְר אָּבַא .םיקרפ ישאר ןניִרְסִמ ךליאו ןאכמ ,ןניִרָמְִמ "אראו.

 .6 כ 35קזמיפ .וכ ,זכ ילסמ4 סי ,ד .סירימס ריס8 וע ,די סיעםיפ .* ,5 סילְסת

 יבוכר | .דחי | םיעוקרה לכ .לדנכ ןלדג רועש--ןלוכ דגנכ . ןהיתוסרפ יִבַע--תויחה .ילגר |
 . תויחה יכרב--תויחה

 תושר ןיידע יל ןיאו) יתנקז אל דוע-יאשק אל יתכא .ךדמלאו אוב--ךרמגא את (ט
 ול-'וכו יאכז יא  .ןנחוי 'ר תט ,ןיקזהשכ--וכו הישפנ חנ שקדכ  .(דוטה תרותב קופעל
 אתידבמופד יבסו  .(ןעדי) דמולמ היה-רימג הוה .ךבר ןנחוי 'רמ דמול יתייה זא יכ ,יתיכז

 והל רמא .ןודאה ונדמלי :ול ורמא-'וכו היל ורמא .םידמול ויה אתידבמופ ינקזו--ונת ווה

 והודמלש רחאל-'וכו רתב .והודמל-הורמנא . תישארב השעמ םתא ינודמל : םהל רמא--'ןכ]
 ויהי . (הלאה םינינעה לע) םהילע יתינש--והב אנינת .הבכרמ השעמ ןודאה ונדמלי :ורמא
 פהב ונדמל רבכ-'וכו והב ןנינת . ודוס ,ורתפ--ונושבכ . שיאל םלגת אלש--ךנושל תחת
 ןאכ דע םתרמל םא-הבכרמ השעמ ןה ]ה .'וגו "ילא רמאיו, קוספה דע (הבכרמ השעמ ינינעב)
 ודיפקהש םה םה 'וגו "תשקה הארמכ,, 'וגו "למשח ןיעכ אראו,, םיקוספה ינש יכ ,לכה םתדמל
 ,םיבישמ םה--יביתימ .הניכשה הארט תרוצב םירבדמ םהש יפל ,םשרודל םימכחה םחילע
 אראו דע .('למשח ןיעכ אראו,) הנורחאה "אראו, הלמה דע-ארתב אראו ךע .הז לע םישקמ

 היהי הז יפלו ;םינינעה ישאר קר םירסומ ונא האלהו םשמו ,םידמלמ ונא "אראו, דע-]נירמגמ
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 --אל יא ,ןיא-ותעדמ ןיבמ םכח אוה םא ךליאו ןאכמ ,םיקרפ ישאר ןנירסמ
 .ארּונ קפּו למשחב שרָדְד אָקְוָי אוהה אָהְו ?למשחב ןנישרד ימו .אל
 . הינמז אטִמ אָלִד אקוני ינאש - היִתְלַבָא

 היהו לאקזחי רפסב ובר תיבב .ארוק היהש ,דחא קוניתב השעמ :ר'ת
 רמא ,לאקזחי רפס זונגל ושקב .ותפרשו למשחמ שא התצי ,למשחב ןיבמ
 ר"א ?למשח יאמ - ?םה םימכח םלוכ ,םכח הז םא :היקזח ןב היננח םהל
 : תוללממ םיתע ,תושָח םיתע : אָנֶת אָחיִנְתַמְּב .תוללממ שא תויח :הדוהי
 יפמ אצוי רובדה ןיאש העשבו ,תושח--ה'בקה יפמ אצוי רובדהש העשב
 . תוללממ--ה"בקה

 יאצויה רואכ : הדוהי בר רמא ?"בושו אוצר. יאמ--ו"'בושו אוצר תויַחַהְו
 ןיבמ אצויה רואכ :אנינח .רב יפוי ר"א ?י'קזַבה הֶאְרַמְּב. יאמ .ןשבכה יפמ
 ר"א + לזָא ןָכיִהְל-י'וגו "ןופצה ןמ הֶאַּב הָרָעְס חור הָנִהְו אָרְאְש ..םיִפְרַחה
 לכו .עשרה רצאנדכובנ ינפל םלועה לכ תא שובכל ךלהש :בר רמא הדוהי
 היבקה רפמ הלפש המוא דיב :םלועה תומוא ורמאי אלש ידכ ?המל ךכ
 םהיתונווע ?םיבכוכ ידבועל שמש היהאש ,יל םרג ימ :ה"בקה רמא .וינב תא
 .יל ומרג ןה לארשי לש

 ךאלמ :רזעלא ר'א--י'תויחה לָצֶא ץֶרָצְּב דָחֶא ןפוא הָגַהְו תויחה ארי
 ןופלְרנס : אָנְת אָתיִנְתַמְּב .תויחה ןיבל עיגמ ושארו ץראב דמוע אוהש ,דחא
 םירתכ רשוקו הבכרמה ירוחא דמועו הנש תואמ 'ה ךלהמ ורבחמ הובגו ומש
 אָבְל ומוקמד ללכמ -- +"ומוקממ 'ה דובָּכ ףּורְּב. :ביתכ אהו יִנִא .ונוקל
 .היִשיִרְּב בָתָיַנ לאו אְגְמַא םַש רַמְמְד ?היל עריה

 ?המוד לאקזחי המל .היעשי האר ,לאקזחי הארש המ לכ :אבר רמא
 .ךלמה תא הארש ,ךְרַּכ ןבל ?המוד היעשי המל .ךלמה תא הארש ,רפכ ןבל

 .כ' ,ג ספ4  .וט סכ סע .ד סם ספפ .די ,5 לקקזקי1

 .םירמוא שי-ירמאד אכיא ?הבכרמ השעמב שורדל ןַתָנ םוקמ הזיא דע : *ןכיה דע, לש ושוריפ

 ריעצ אלהו-וכו אוהה אהו 1ונא םישרוד יכו--ןנישרד ימו .רופמל ול רתומ ,ןכ-ןיא
 רטש אוהה ריעצה הנוש--'וכו אקוני ינאש .ותפרשו שא האציו למשחב שרוד היהש דחא

 תוקוניתה לכ ,אוה םכח הזה קוניתה םא--'וכו םכח הז םא . (דוסה תרותב קוסעל) ונמז עינה
 -תושח .(רפסה תא זונגל ןיא וליבשבו ללכה ןמ אצוי היה הזה קוניתה : רמולב) ? םה םימכח

 .ךרדש םרח ירבש ןיבמ-םיסרחה ןיבמ |. דיס ינבא וב םיפרושש-ןשבכה יפמ | . תוקתוש

 שמש ? (חורה) ךלה הנא-לזא ןכיהל .לבבמ-ןופצה ןמ | .בהזה תא םכותב קוזל םיפרוצה
 --לארשי לש םהיתונוע .ףיקת לשומ ותושעל רצנדכובנל תישמ םיבפוב ידבועל
 | .םצראמ ולגי םליבשבש

 יניא | . וארובל םירתכ ןהמ רשוקו םיקידצה תולפת תא לבקמ אוהש-םירתכ רשוקו
 תא עיבשמ אוה--'וכו םש רמאד .ותוא עדויש ימ ןיא-היל עדיד אכיל  ?אוה ןכ םגמואה
 . (ה"בקה לש) ושאר לע (וילאמ) בשויו ךלוה רתכהו שרופמה םשב רשוק אוהש רתכה

 יפל ,תוארמה תא ראתל שח אלש אלא ,שדקה חור וילע התרששכ-היעשי האר
 .תובורק םיתעל ךלמה תא האורה-ךרכ ןבל . םהילע םמותשה אלו םהב ליגר היהש
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 לע האגתמש ימל וריש "אג האָ יִּכ 'הל הָריִשֶא, :ביתכד יאַמ :ל"ר רמא
 תופועבש ךלמ ,רוש תומהבבש ךלמ ,ירא תויחבש ךלמ :רמ רמאד .םיאגה
 .ולוכ םלועה לכ לעו םלוכ לע האגתמ ה"בקהו ,םהילע האגתמ םדאו ,רשנ

 ? תֶרָשח יִבַאְלַמ םיִּאְרְבְנ ןְכיִהִמ (י

 ינהִמ אָמְלַמ ךל אָמיִא אָּת :איריא רב בר רב אייחל לאומש היל רמא
 רהנמ תרשה יכאלמ םיארבנ אָמְויְו אָמּוי לכ :ףּובַא רמָא הָוַהִּד אָקּוילַעְמ יִלָמ
 .י'ָהָתַנמִא הָּבַב םירקְּבְל םיִשָדַח. : רמאנש ,ןילטבו הריש םירמואו רוניד
 :ןתני יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמאד ,ינמחנ רב לאומש יברד אָניִלַּפ
 :רמאנש ,דחא ךאלמ ונממ ארבנ ,ה"ב שודקה יפמ אצויש ,רובדו רובד לכ
 .:"םֶצְבְצ לָּכ ּויּפ ַחּורְבּו ושענ םימש 'ה רַבְדְב

 .לֶאְרַשְי תֶא הָיעַשְי ללְקֶש תוללק חַרָשֶע הָנמֶש (אי

 לארשי תא איבנה היעשי ללק תוללק ח"י :רמא ,ימיד בר אָתֶא יכ
 שיִאְו שיִטְּב שיא םֶָעָה שנ :הז ארקמ םהל רמאש דע ,ותעד הררקתנ אלו
 = 5 ₪ - :ביתכד ?ּוהָיִנ יאמ .תוללק .ח"י .רָּבְכָופ הָלְקִַהְו ןקוב רענה ובָחְרַי ּוהַעְרְּב

 לפ הנעשמו ןעשמ הָרּוהיִמּו םָילָעּוריִמ = ריִסַמ .תואְבְצ יה ןודָאָה הגה יִכ
 ין םֶפְקְו איב טפוש הָמָחְלַמ שיִאְו רובְּג .םִיַמ ןַעָשמ לכְו םֶחָל ןטשמ
 םָהיִרש םיִרָעְ יִּתַתְנְו .שחל ןב םיִשְרַח םכָמו ץֶַעויְו םיִנָפ אושו םיִשָמִח רש
 ילעב .ולא-"הנעשמ. :ארקמ ילעב .ולא- -"ןעשמ, .+םֶב ּולָשִמִי  םיִלּולַעַהְו
 דח :ןנברו אפפ פר הב יִניִלְּפּו . וירבחו אָמיִּת ןב הדוחי 'ר ןוגכ ,הנשמ
 לכ, .הנשמ ירדס תואמ עבש :רמא דחו , הנשמ ירדס תואמ שש :רמא
 ןָיְּב .ותשו יִמְחְלְב ּומָחְל וכל, :רמאנש ,דומלת ילעב ולא--"םחל ןעשמ
 םדא לש ובל ןיכשומש ,תודגא ילעב ולא- -"םיִמ .ןעשמ לב, : "יּתְכְממ
 אשיל עדויש הז--"המחלמ שיא, + תועומש לעב הז--'רובג, : הדגאב םימכ
 --"איבג. :ותמאל תמא ןיד ןדש ,ןייד הז-"טפוש. : הרות לש התמחלמב [תילו
 הז -ןקז, "ָּךְלָמ יתפש לַע םָסְק : רמאנש ,ךלמ הז-"םסוק. גיִעָמָשִמְּ
 :םישמוח רש אלא ,"םישמח רש, ירקת לא--םישמח רש. ; הבישיל יוארש
 יברדכ-"םישמח רש, :רחא רבד .הרות ישמוח 'הב ןתילו אשיל עדויש הז

 .5 וכ סמל .ס ,ט ינסמ6 .ד--5 ,סס סטפ .ס ,ג סיעטיצ .1 ג סינסת8 ,גכ ,ג סכי65 | .5 ,וט תו

 . ךיבא רמוא היהש םיחבושמה םירמאמה סתואמ דחא ךל דינאו אוב--'וכו אמיא את 0
 םישדח :םילכו--םילטבו . שאה לחנמ--רוניד רהנמ .םויו םוי לכב--אמויו אמוי לכ
 ירבד לע תקלוח בר לש ותרבס-'וכו אנילפו .םישדח םיכאלמ ארוב התא רקב לכב-םירקבל
 לכ .רוניד רהנמ אלו םוקמה לש ורובדמ םיארבנ םיכאלמש רמואה ,ינמחנ רב לאומש 'ר
 .םתוא םיאלממה םיכאלמה אבצ--םאבצ

 --והנינ יאמ . תוינערופ הרשע הנומש םהילע אָּבְנ : רמולכ--איבנה היעשי ללק ואי
 ויתוברמ תוקופפ תוכלה עמשש-תועומש לעב .םוימיב ויה-הנשמ ירדס תואמ שש + ןה המ
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 תוחפ רובצה לע ןַמָּגְרִתִמ םידימעמ ןיאש ןאכמ :והבא יבר רַמָאַּד ,והבא
 --חלעמל ,ורובעב ורודל םינפ םיאשונש הז--"םינפ אושנ, . הנש םישמחמ
 עדויש הז--'ץעוי, .רסיק יִב והבא יבר ןוגכ-הטמל .אפוד ןב אנינח יבר ןוגכ
 : ויתובר תא םיִּכַחִמַה דימלת הז-'םכח. :םישדח עובקלו םינש רבעל
 : הרות ירבדב חתופש העשב םיִשְרחַּכ וינפל לכה ושענש הז-"םישרח,
 ירבד , ול רוסמל יוארש הז-"שחל. : רבד ךותמ רבד ןיבמה הז--ןובנו.
 :םדךא ינב : רועלא ר"א-"םהירש םירענ יתתנו. :שחלב ונתינש ,הרות
 : בקעי רב אחא בר רמא--םב ולשמי םילולעתו, 3 תוצמה ןמ םירעונמש
 -'וגו "רענה ובהרי. : םהל רמאש דע ותעד הררקתנ אלו .יִלָעַת יִנָב ילעת ולא
 ימב ובהרוו , תוצמה ןמ םירעונמש ,םדא ינב ואובי ? "ןקזב רענה ובחרי, יאמ
 םהל תומוד תורומחש ,ימ ואובי ?"דבכנב הלקנהו, יאמ :ןומרכ תוצמ אלמש
 , תורומחכ םהילע תומוד תולקש ,ימב ובהריו , תולקכ

 עמוש אוהש םירבדה תא להקהל רפומה ,םיברב רוד--]מנרותמ = , ןיפ לע תורוגשו תורודסה

 םלועה לכש--אפוד ןב אנינח 'ר .ורובעב ורודל םינפ םיאשונ / םימשב--הלעמל . סכחה יפמ
 --ויתובר תא םיכחמה . רסיקה תיבב בושח היהש-רפסיכ יכ ; והבא יבר .ותוכזב ןוזינ היה

 --ילעת ינב ילעת . םירפוחמ--םירעונמ .דופה תרות-שח' 0 ונתינש .תופירחה ויתולאשב

 טחל תומוד תורומח תורבעש ,םיעשר-תולקכ ןהל תומוד .תורומחש , םילעוש ינב םילעוש

 םהש-תורומחכ םהילע תומוד תולקש .ואנתי ,ופיצז .א- ובהריו ,ןהילע םירבוע םהו תולקל

 | .* תולק = תורבעב םג רהזהל טמצע לע םירימחמ

 . רפכ :רמולכ-תועיטנב ץצק (בי ידיל ואיבה המ) רבדה המ--איה יאמ . תדה ידוסיב
 תא האר אוה--'וכו ןורטטמ אזח ?(ךכ תושר ול הנתינש ,(םיכאלמה דחא םשג ןורטטמ / 5 , 8

 / תש ותוכז תא בותכלו תבשל םויב תחא העש
 / ,ווע םיכאלטהל ןיא--ףרוע . 'וכו (םימשב) הלעמל
 / (םלא ינש) םיטלוש תוחכ ינש--תויושר יתש
 " ש ,רחאל תוארהל ידכ) שא לש לקמב תויוקלמ םישש
 ' א תיארשכ המ ינפמ--'וכו אמעט יאמ . (םיכאלמה
 הנתינ-'וכו אביהיתא . (תורז תובשחמ ידיל ואיבהל

 והוקלהו ןורטטמ תא ואיצוה-'וכו הוקפא .
 רתיל רשאמ רתוי ףקותו תלוכי ןורטטמל ןיא

 *.רחא לש ויתויוכז תא קוחמל תושר ול

 .ןיאש ונדמל :(רחא) רמא--'וכו רמא . לארשי ' /
 . תופייע--יופע . םינפ םהל שי דצ לכמ יכ ,

 אלש ידכ) וינפמ תמק אל (רחא תא) ות'
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 1 | .הנינח :ילבב = חומלת |

 .אָמְלִ יאהב ינהל .- ,אָמְלָט אוההמ אָרְבִג אּוהַהְל היִל ּודיִרְטָאְו ליאוה
 . הער תוברתל רחא קפנ

 ג םֶדָא יִנְבּו םיִדָש (ני

 .םדא ינבכ 'גו תרשה יכאלמכ 'ג ,םידשב ורמאנ םירבד השש :ר"ת =
 ףוסמ ןיִשָשְו תרשה יכאלמכ  םיפנכ םהל שיש-תרשה יכאלמכ השלש -

 .תרשה יכאלמכ תויהל דיתעה ןיעדויו תרשה יכאלמכ ופוס דעו םלועה |
 ינבכ 'ג .תרשה יכאלמכ דוגְרפה ירוחאמ םיעמוש אלא ? ְךֶּתְעַד אקלמ "ןיעדוי,
 .םדא ינבכ םיתמו  םדא ינבכ םיברו םירפו םדא ינבכ ןיתושו .ןילכוא--םדא

 'ג .המהבכ 'גו תרשה יכאלמכ השלש ,םדא ינבב ורמאנ םירבד הששו :
 יכאלמכ הפוקז המוקב ןיכלוהו תרשה יכאלמכ תעד םהב שי--תרשה יבאלמכ

 ןילמוא-המחבכ השלש . תרשח יכאלמכ שדק ןושלב םירפסמו תרשה 7%
 . המהבכ יִעְר ןיאיצומו ןיברו ןירפו ןיתושו

 //7/7//%/של

 .םיט רש

 ,תומָבי

 .ישש קרפ
 = :אָביִקִע יִּבַר לש ויָריִמְלִּמ (א

 ;ותונקזב השא אשי ,ותודליב השא םדא אשנ : רמוא עשוהי יבר :אינת
 ּףעְרז תֶא עז קבב. :רמאנש ,ותונקזב םינב ול ויהי ,ותודליב םינב ול ויה
 דָחֶאְּכ םֶהיִנש םָאְו הֶז וא הֶזַָה רשָכְ הָזיִא עדוי עא יִּכ ךָרָי חנת לא בֶרָעְלְ
 ויה :ותונקזב הרות .דומלי ,ותודליב הרות דַמָל :רמוא אביקע 'ר + י"םיבומ
 תא ערו רקבב, ?רמאנש ,ותונקזב םידימלת ו ויהי  ,ותודליב םידימלת ול

 אביקע יברל ול ויה םידימלת םיגוז ףלא רשע םינש :ורמא .'וגו "ךערז ;
 .הזל הז דובכ וגהנ אלש ינפמ ,דחא קרפב ותמ ןלוכו םרפיטנא דע תֶּבָגִמ 9

 ּהָאְנֶשְּו םורדבש וניתובר לצא ל יבר אבש דע ,םמש םלועה היהו
 ו נס

 (אבה) אוהה םלועה ןמ (יתוא :רמולכ) אוהה שיאה תא ושרגש ליאוה-'וכו ודירטיאו ליאוה
 . אצי--קפנ .הזה םלועב גנעתאו ךלא

 ירוחאמ ? דיתעה תא םיעדוי םהש ךתעד לע הלוע ךיא-ךתעד אקלס ןיעדוי גי
 .ללג--יער .דובכה אסכ לש ךסמה ירוחאמ-דונרפה

 דע תבנמ .םייקתיו ןונה היהי ערז הזיא--רשכי הזיא .הנקז תעל--ברעלו (א
 . (תרותה תא) התוא דמְלו-חאנשו .ןמזב-קרפב . לילגב םירע תומש-םרפיטנא
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 לארשי תורפס = 9

 "םהו עומש ןב רזעלא יברו ןועמש יברו יסוי יברו הדוהי יברו ריאמ יברל
 .רמא .תרצע רעו חספמ ותמ םלוכ :אָנִּת .העש התואב הרות ודימעה םה
 ..הער התימ ותמ םלוכו :ןיבא רב אייח .יבר אָמיִתיִאְו אבא רב אמח בר
 , .הָרְכְסַא :ןמחנ בר רמא ?איה יאַמ

 ? הָשָא ול ןיִאָש םֶדֶא רֶסָח הָמ (ב

 החמש אלב יורש ,השא ול ןיאש םדא לכ :יאלינח ר"א םוחנת 'ר רמא
 ג'ָהָתיִבּו הָּתַא ָּתַחַמֶשָי :ביתכד-חחמש אלב .הבוט אלב ,הכרב אלב
 - אל. :ביתכד-הבוט אלב :י'ִָחיִּב לא הָכְרְּב חינָחְל, + ביתכד--הכרב אלב
 אלב .המוח אלבו הרות אלב :יִרָמָא אָבְרֶעַמְּב .+ודבְל םֶדָאָה תויק בוט
 -חמוח .אלב :ייִנַפִמ הָמדִנ הָישִתְו יִב יִתְרַע ןיִא םַאַה, : ביתכד-הרות
 : ביתכד ,םולש אלב ףא :רמא אלע רב אבר .י'רָבּג בָבוכִּת הבְקְג, :ביתכד
 .'וגו "ָדְלָהַא םולָש ייִּכ ּתְעְָיְַ

 וינב ךירדמהו ופוגמ רתוי הדבכמהו ופוגכ ותשא תא בהואה :ר'ת
 יִכ ָּתְטַרָי, :רמוא בותכה וילע .ןקרפל ךומס ןָאיִשַמַהְו הרשי ךרדב ויתונבו
 תא אשונהו ויבורק תא .ברקמהו ויניכש תא בהואה :ןנבר ונת .'ִדְלָהֶא םולש
 אָרְקִת וא. :רמוא בותכה וילע ו ,וקחוד תעשב ינעל עלס הולמהו ותוחא תב
 ."יִנִה רמאיו עּושֶּת הֶנַעַי 'הו

5 

 רכז :רמאנש ,םדא וניא ,השא ול ןיאש םדא לכ :רזעלא יבר רמא
 ול ןיאש םדא לכ :רועלא 'ר רמצו .י"םַדָא םֶמָש תֶא אָרְקִיַו םָאְרְּב הָבְקְ
 ר"או .י"םֶדֶא ינבל = זרה 'הל םִיִמָש םִיִמָשַה :רמאנש ,םדא וניא :,עקרק

 אל ו -הכו ןגינפ ןעירקו "ודגנב, ביתכ :יִמְר 0 ןח :ירמאד אכִאְו

 חוק ול השעא, :ביתכ :היל רמא ההילאל יסוי יבר ּהיָחְּכָשַא - :.ותדגנמ--הכז

 :סיעשיז | .דכ ןס כויפ6 .6כ ,59 סימריפ גי | 1 2ןיא4 ,תי ,כ| תישסרכה ₪ ,דמ /סקזתיפ .וכ הי סירכד1
 .תי ,2  תיפסככ10 .זט ,וטק סילספַפ 3 | ,ס תיש5רכ6 .ט ,תנ

 . ןורגה תלחמ--הרכסא . (םירמוא שיו) רמאת םאו--אמיתיאו
 יפל ,לארשי ץרא תא לבבב וארק ךכ) ברעמב-ירמא אברעמב .השא וז--ךתיבו (ב

 יאיהש ,השא יל ןיאשכ--'וגו יב יתרזע ןיא םאה .םירמוא ויה (לבב לש הברעמב איהש
 יכרצב קוסעל ינא ךירצש ינפמ ,חכתשמ ידומלת) ינממ החדנ הישות זא ,ודגנכ רזע םדאל
 שיש ןמזב -ךלחא םולש יכ תעריו . הילע הניגמו ריעה תא תכבוסה המוחכ-בבוסת .+תיבה

 .ותשבמ השק השאה לש התשב יכ-ופונמ רתוי הדבכמהו . ךל םולש זא (השא וז) להא ךל
 אובכ רימ-ןקרפל ךומס .םישנאל ויתונב תא ןתונו וינבל םישנ אשונ--ןאישמה , שיאה 5

 < ליחא לע רשאמ רתוי ותוחא לע ענענתהל םדא לש וכרד-ותוחא תב תא אשונה .
 --ימר .ויפ תא הרממו ול תדגנתמ--ודננכ .רתויב ותשא תא בבחמ אוה ךכ ךותמש אצמנו
 | .ותוא אצמ-היחכשא .ותוא הכמ איה-ותדננמ .םיארוק ונאו-ןנירקו . השקמ



 = = = .תומבי :ילבב דומלת

 --ןתשפ ?ספוּכ ןיטח-ןיטח איבמ םדא :ול רמא ?םדאל ותרזוע השא המב
 ? וילגר לע ותדימעמו ויניע הריאמ תאצמנ אל ? שבול ןתשפ =

 - רָתְסַמּו הָמָדִא תדובע (ג

 ,עקרקח לע ודמעיש תוינמוא ילעב לכ ןידיתע : רועלא יבר רמאו |
 ץֶרָאָה לֶא םָיַה ילְבוח לפ םיִחְלַמ טושמ ישְּפות לָּכ םֶהיִתְיִנָאַמ ּודָרָי :רמאנש
 ."ודריו. : רמאנש ,עקרקה ןמ התוחפ תּונמּוא ךל ןיא :רזעלא ר'או . :'ּודמעי
 יא :היל רמָא .חַיְתְפְל אָּבְרְּכ חב יִרָשִּד אָעְרַא איִקהְל הנח רועלא יבר

 אקה יהָצִמ .ילָבש יִניִבְל לָע בר .ףמ בט אָקְסִעְב ימופה-ףיּכְרֶאְל הָיִדְשַת
 :אבר רמא .ָךְמ בָּמ אקֶסעְב יבופה--ןֶפיִנמִא ּופונָת יא :והָל רַמָא ,ןיִפָינ
 .הָרּופחְו אָחְלִמ-אָעְרַאְב ינו הָאְמ ,אָרְמַחְו אָרְשְב אָמּוי לכאב אז האמ
 עְרָו :אפפ בר רמא .אָרְנִת היל אָמְרִמּו אָעְרַאא היל אָיְנְנמ אלא דוע אלו
 ילמ יִנָה ,לודת .אָלְו ןצז ּגיִכְרָבִמ יִנָמ ,ּוחְניִנ יִדָרָה יִכָּד ג'עא ,ןָבְוִת אָלְו
 אָלְו ץפש ,ץפשְת אָלְו םּוט ּגיִעְבְדִּכ היל יִמְרְתִמ אָל ,אָמיִלְג לבא .יקְרַפְסב
 ,אָתֶּתֶא בָמְנ ןוחמ ,אָצְרַא ןבז ץופק :ןֶּבְסמִתְמ ןינבב קסועה לכש ,יִנבְת
 : .אָניִבָשוש רַחְבּו אָּגְרִּד קפ ,אָתְּתֶא בַסְ אָנְרִד תחְנ

 .טכ ,זכ לקזי1

 ןוחטל ךכב הקסעש השאה-'ןכו תאצמנ אל ?םיטחה תא םעול אוה םנמואה-ספוכ םיטח
 הלעב תא חדימעמ איה ,םידנב ונממ ןיכהלו ןתשפה תא תווטל ןכו םחל תופאלו חמקה תא
 . (ומויקל ןעשמו ךמס תנתונ) וילגר לע

 דרי-ודריו\ . המדאה תדוכעב קוטעל ידכ םתונמוא תא ובזעי-עקרקה לע ודמעיש 0
 הכות לא ערז ערוזהש ,המדא תקלח האר--'וכו איההל חייזח . לפש בצמ לא . הלועמ בצממ
 לפטת םא) ךראל ונערזת םא וליפא :ול רמא-'וכו היל רמא + (הנורעה בחורל) הבחרל בורב
 יניבל לע .(רתוי חויר םינכמ אוחש) רחסמב קוסעל רתוי ךל בוט (הצור התאש המ לככ וב.
 םא : ןהל רמא--'וכו והל רמא .חורב תופנפנתמ ןהש ןתוא הארו םילבשה ןיבל סנכנ--'וכו
 עיקשמה--"ןוכו אבר רמא .ןכמ בוט רחפמב קסעה הנה ,(ץק ןיאל) ףפונתהו ךולה הנפפונתת

 המדאב םיזוז האמ עיקשמה לבא ,ןיי (התושו) רשב םוי לכב +לכוא אוה) רחסמב םיזוז האמ =
 (היתוריפ תא רומשל) ץראה לע ותוא תבכשמ איה--'וכו חיל איננמ .ךר קריו חלמ (לכוא)
 הנקת לא--ןיבזת אלו .ךתיב תליכאל האובת-ערז .םדאה ינב םע הרגת ידיל ותוא האיבמו
 ,ךיטחל ןריחמב תווש תויונקה ןיטחהש יפ לע ףא-'וכו ידדה יכד נ"'עא .קושה ןמ חאובת:
 ןיבז .(ףסכב הנקנה רבדב היוצמ הכרבה ןיאש) רתויב תוכרובמ (ךדש יטח) הלא תאז לכב

 --ילימ ינה .תוינע ידיל אובתש םדוק (רחסמב םהיטדב קופעל ידכ) ךתיב ילכ תא רוכמ-'וכו
 ןטדזת אל אמש , רוכמי אל תרדא-'וכו אמילנ לבא . דברמ יקרתסב .םירומא םירבדה המב (
 השענ םא) ןקתת לאו םותפ-ץפשת אלו םוט .התומכ הנוגה תרדא תונקל ,ךרצה תעשב ,ול
 . (יונל םינבלו טיט וכות לא תתל ץרפה תא ביחרת לאו דיט ותוא םותפ ,לתוכב ןטק רוח
 .ינע השענ--ןכסמתמ .שדחמ ותונבל ידכ והרתסת לאו לתוכה תא ןקת--ינבת אלו ץפש
 ןותמ . תובשחמ תוברהל ילבמ והנקו ץופק ,עקרק תונקל ךל ןמדזתשכ--אערא ןיבז ץופק
 אגרד תוחנ .(התגהנהו הביט תא הלחתמ קודב) השא תחקל ךאובב ןותמ היחה-אתתיא ביסנ
 האנתת אלש ,ךטמ הבושח השא חקת לא) השא ךל חקו (ךסוחיו ךבצממ) הנרדמ דר--'וכן
 .(ךממ בושח םדא םע עעורתה) רבח ךל רחבו הגרדמ הלע-אניבשוש רחבו אגרד קם .(ךילש
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 = . הָבּוט הָשֶאְו הָעְר הָשֶא (ד

 < 5 .אָחומְמ ישקד יִּדַמַמ ףלָצל אָנְמִחַר : ל"א ,אייח יברמ רַטְּפַמ הוה בר
 / תֶא תָוממ רמ יִנָא אָצומו. :חַּכָשַאְו קָּב ,קפנ ו ישקד יִּדְמ אָּכִא ימו
 : "השאה

 הָרבַע-יִחְפְולָמ יל יִריִבַע : ל"א יכ .ּוהְתיִבְּד היל אָרְעצְמ אק הֶוְה בר
 רַמָא .ּהֶל ךפא ,היִרְב אָיִת לַדְנ יִּכ .יִתְפולָ היל הָרְבַע-יִצַמִח ,יִצְמִח היל
 וה : ל"א . הל אָנְכְפִא אקד אוה אאא :לא .ךמא ךל אָיְלְעִא :ּהיל
 ,יִבָה דָּבָעַח אָל ףֶא ,והימ .ךפלמ אמעמ מ | קיִפנד :ישניא יִרָמַאְהְד
 .?ואְלְנ הועה רקָש רָּבִּד םֶנשְל ודמל, : רמאנש

 : רצ ,יִּדִמ חכשמ הוה יִּכ .ּוהְתיִבְּד היל אָרעצְמ אק הָוְה אייח יבר
 4 ,ונייד : ל"א !רַמָל היל אָרַעצמ אק אָהְו : בר ל"א .הל יַתַימּו היִרָדּוסְּב היל
 .אטחה ןמ ונתוא תוליצמו ונינב תולדגמש

 חיל אָמְשקִמּו אָּבִת היל אָטְשקְמ : יבא רמא ? הער השא יִמָד יִכיַה
 . ּהָּבִּג היל הָרְדַהְמּו אָּכִמ היל אָטשקמ : רמא אבר .אָמִּפ

 = ּלודַמ אציו ץל שָרָּג, :ביתכד ,השרגל הוצמ ,הער השא :אבר .רמא
 -.חדצב התרצ ,הבורמ התבותכו הער השא :אבר רמאו ."ןולְקְו ןיד תּובָשִיְו
 .םויכ הער השא השק :אבר רמאו .אָתְלְסַב אלו הָּתְרַבַחְּב :יִשְניִא יִרְמַאה

 -5 ככ ילסמפ .ר | ןט "סימל .וכ ,ז תנס1
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 78 "ןמחרה--'וכו ךלציל אנמחר . (ותיבל תכלל ונממ דרפע רטפתמ היה-רטפימ הוה (ד
 ? תומה ןמ השקה רבד שי יכו-"ןכו אביא ימו . תומה ןמ (ערה) השקה רבדמ ךליצו (םיהלא)

 . אצמו (שקב) קייד ,אצי-'\כו קפנ

 --וכו הל רמא יכ .ותוא תרעצמ התיה ותשא-והתיבד היל ארעצמ אק הוה

 .עסּברעכיק ,תוינטק ןימ) םיצמח ול (תלשבמ) השוע התיה ,םישדע (יל ילשב) יל ישע : הל רמאשב
 אייח לדגשכ--וכו לדג יכ .םישדע תלשבמ התיה םיצמח לשבל הל הוצשכו ,(0 09018 0

 :אייח היה ,םישדע תושעל ומאל דיגיש ויבא ול רמאשכ) ויבא ירבד תא הל ךפהמ היה וגב
 0 וכו היל רמא .(םישדע הלשבו ךפהה תא התשע הכרדכ איהו ,םיצמח לשבתש הל רמוא
 | .תא) הל ךפהמה אוה ינא-'וכו אוה אנא .הכרד תא הביטיה ךמא : (ונב אויחל בר) ול רמא

 יתייה ינא) לכש ָךַפָלאָי (ךאצאצ) ךממ אצויה : תוירבה םירטואש והז--'וכו ונייה .(ךירבד

 > < םמצע תא ודמלש ךותמ--'וגו םנושל ודמל ןכ השעת לא ,ספא--'וכו והימ . .(ןכ תו ושעל ךירצ

 .לכה תא תוועלו שקעל םה םיליגר רקש רבדל
 < ותוא ררוצ היה ,(הל יוארה) המ רבד (תונקל) אצומ היהשכ--'וכו חכשמ הוה יכ

 ? ינודא תא תרעצמ איה אלהו-רמל היל ארעצמ אק אהו .הל איבמו ותחפטמב
 :תרכינ המב-הער השא ימד יכיה . 9 רבדה רייוצי ךיא) ? המוד רבדה ךאיה-ימר יכיה

 .תטשקמו ןחלשה תא (הלעבל) ול (תכרוע) תטשקמ איה-'וכו אכת היל: אטשקמ ?הער השא

 הניאש) הכנ תא ול הנפמו-הבג היל הרדהמו .(הדועפה תַע לכ ופדנלו וללקל) הפה תא ול
 .(ורעצל ידכ ,ומע תלכוא

 --הרצב התרצ .השרגלו התבותכ תא הל תתל תגשמ ודי ןיאו-הבורמ התבותכו
 . םישנ המכ תאשל םדאל רתומ בר לש ותעדל יכ) הרצל הל אהתש תרחא השא דוע ךל חכ
 4הילע השא דוע ךל חקתש) הרבחב השאה תא רפי--אתליסב אלו התרבחב . (ותשא לע
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 רמאו .ּ'הְוָּתְשְנ םיִניִדמ תַשֶאְו רירגס םיְּב דָרוט ףַלָּב. : רמאנש ,רירגס
 הבוט המכ .הער השא הער המכו הבומ השא הבומ המכ הארו אב :אבר
 המכ--אָרְק יִעְּתָשמ וגב יִא :י'בוט אָצְמ הָשֶא אָצַמ. :ביתכד--הבוט השא
 הבוט המכ--ארק יִעַּתְשִמ הרותב יא !החבשמ בותכהש ,הבוט השא הבוט
 אָצומְו. : ביתכד-הער השא הער המכ !הב הלשמנ הרותהש ,הבוט השא
 ,הער השא הער המכ-אָרְה יִעָמְשִמ חּונְב יִא :י"הֶָשֶאָה תֶא תֶוָמִמ רמ יִנַא
 םגהינש ,הער השא הער המכ-אָרְק יִעְתשמ םנחיגב יא !הָּננִמ בותכהש
 רמא --+הָנָממ תאָצְל ּולְכּוי אל רָשָא הָעְר םֶהיִלַא איִבַמ ננה. !הב הלשמנ
 יה .יִננָתְג. .הבורמ התבותכו הער השא וז :הובא רב הבר .רמא ןמחנ בר
 הער השא וז :אייח רב אבקוע רמ רמא אדסח ר'א-+'םוק לכּוא אל יִרְיָּב
 . ופסכב ןיולת ויתונוזמש הז : יִרְמַא אָבְרְעַמְּב .הבורמ התבותכו

 : בר רמא אבר רב ןנח בר רמא-"רֶחֶא םעְל םיִנותְנ יָת נב
 הער השא ז :אבר רב ןנח בר רמא--'םֶמיִעְכַא לָכָנ יוגְב. .באה תשא זז
 . הבורמ התבותכו

 . הָיְבְרּו היִרֶּפ תוָצִמ (ה

 :רמאנש ,ףוגבש תומשנה לכ ולכיש רע ,אב דוד ןב ןיא :יפא יבר רמא
 לכ :רמוא רזעלא יבר :אינת .ייִתיִשָע יִנָא תומַשנו ףוטעי ינפלִמ חור יב
 םֶדָאָה םַּב ףפוש, :רמאנש ,םימד ךפוש וליאכ ,היברו הירפב קסוע ןיאש
 :רמוא בקעי . יבר .יי'ּובֶרּו ורפ םֶתַאְו, ּהיִרְתָּב ביתכו ,י'ִּדִפָשְי ומָּד םֶדָאָּב
 ,וג"םֶרָאַה תֶא הֶשָע םיִהְלֶא םֶלָצַּב יִּכ, :רמאנש ,תומדה תא טעממ וליאכ
 טעממו םימד ךפוש וליאכ :רמוא יאזע ןב .'וגו "וברו ורפ םתאו. :היל ךיִמְמ
 שרוד האנ שי :יאזע ןבל ול ורמא ."וברו ורפ םתאו. :רמאנש ,תומדה תא
 .םייקמ האנ ןיאו שרוד האנ התאו ,שרוד חאנ ןיאו םייקמ האנ ,םייקמ האנו
 םייקתיש ,םלועל רשפא ?הרותב הקשח ישפנש ,השעא המו :םהל רמא
 .םירחא ידי לע

 45כ ככ סעד כל ,תכ סירכר6 .די 6 סכיפש | .7% ,6% סימרי4 .וכק ,([ תלסק8 ,ככ םי סכ5 .וט ,זכ ינס
 | סע סש11 08 סב סש10 .ו ,ט תיספרכל .זט זמ סיעמומ

 .(םיצוק תוכמ לש םירוסיה ןמ הל םישק הרצדהרבח לש םירוסי) םיצוק לש טושב אלו
 .בותכה רבדמ (הפוג השאה לע) הב םא--ארק יעתשמ הוגב יא .םימשנ םוי-רירגפ

 -ופסכב ןייולת ..םירמוא ויה (לארשי ץראב) ברעמב-ירמא אברעמב .התונגב רבדמ-הננמ
 .האובתה רקייתת אמש ,דימת גאוד אוה ןכלו עקרקב הזיחא ול ןיאש

 םדא לש ופוג וא) דלוהל םידיתעה םדאה ינב תומשנ רצוא-ףונ .חישמ--דוד ןב וה
 תפטעתמ חישמה לש וחור--'ונו ףוטעי ינפלמ חור .(תומשנה לכ תויולת ובש ,ןושארה

 תושפנ תא רסחמ אוהש יפל--םימד ךפוש ולאכ .יתישעש תומשנה ללגב ידי לע תבכועמו "
 םדאהש ,םיהלא לש ותומד תא-תומדח תא טעממ .ויוחא--הירתב .םלועה ןמ  םייחה
 .וימימ השא אשנ אלש יפל-םייקמ האנ ןיאו .ומלצב ארבנ
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 ןיאש ,רמלמ -ּוילָאְרְשַי יִפלַא .תובבר 'ה הָבּוש :רמאי החונבו, :ר'ת
 .לארשי ויהש ירה .לארשימ תובבר ינשו םיפלא ינשמ תוחפ לע הרוש הניבשה
 םרוג הז אצמנ אל ,היברו הירפב קסע אל הזו דחא רסח תובבר ינשו םיפלא ינש
 | ,התימ בייח : רזעילא 'ר םושמ רמא ןנח אבא ? לארשימ קלתסתש הניבשל
 / םירחא .ותמ אל ,םינב םהל ויה םא אָה-"םָהְל ּויָה אל םיִנָבּו, :רמאנש
 ךעְרולּו םיהלאל ל תויָהְל, :רמאנש ,לארשימ קלתסתש הניכשל םרוג :םירמוא

4 

 . ,הרוש ימ לע--ךירחא ךערז ןיא : הרוש הניכש ,ךירחא ךערוש ןמזב- "ףיִרְתא
 \ | ?םינבאה לעו םיצעה לע

 .  ,הבותכ ןתיו איצוי ,הדלי אלו םינש 'י המע הָחְָשְו השא אשנ :ר'ת
 | :רבדל רכז ,רבדל היאר ןיאש יפ לע ףא . הנממ תונבהל הכז אל אמש
 < הלוע ל"וח תבישי ןיאש ,ךרמלל --י'ןַעְנָּכ ץֶראְּב םֶרָבַא תֶבָשְל םיִנָש רשע ץקמ,
 תיבב םישובח םהינש וא איה התלחש וא אוה הלח ךכיפל + ןינמה ןמ ול
 .ןינמה ןמ ול םילוע ןיא ,םירופאה

 4 א ב 3%
1 7 

 = כ-7 מ.ד הו וי תי קי ל שש ד ומ "בלא

= 2 

0 / * 

 , ירישע קרפ
 . ירָמוא םָשְּב רֶבָּב רמאל הָוָצִמ (ו

 יכו ?%םיִמלע ךְלָקֶאְב הָרּוגָא. :ביתכד יאמ :בר רמא הדוהי ר"א
 !ע"שבר :ה"בקה ינפל דוד רמא אלא ?םימלוע 'בב רודל םדאל ול -
 יבר םושמ ןנחוי יבר רמאד .ז"הועב יפמ העומש רבד ורמאיש ,ןוצר יה
 ויתותפש ;הזה םלועב ויפמ העומש רבד םירמואש ,ח"ת לכ :יחוי ןב 5
 ?הֶאְרִק יאמ :אריזנ ןועמש אָמיִת יִאְו אריעז ןב קחצי ר"א .רבקב תובבוד
 לש רַמְוכְּכ- י"םיִנָשְי יִתְפְש בָבּוה םיִרָשיִמְל .יִדְודָל ףלוה בוטה ןיּכ כ
 ףא ,בבוד דימ ,וילע ועבצא םדא חינמש ןויכ ,םיבנע לש רמוכ המ :םיבנע
 םהיתותפש ,הזה םלועב םהיפמ העומש רבד םירמואש ןויכ ,ח"ת
 .רבקב תובבוד

 .5 ןז סיליטס .ריק6 .ס ,6ס סינסתפ .ג ,זט סס4 .1 ,ז* תיטסרכ8 ,ד ג סע .ו) ,י רכדמב1

 ב
= 

 ינבל--םהל ויה אל םינבו .םיפלא ינשו תובבר יתשמ תוחפ אל-יפלא תובבר
 םינשה-ל"וח תבישי ןיאש .השאל רגה הא הרש ול הנתנ--םינש רשע ץקמ .ותמש ןרהא
 . םינב ול ודלונ אל ל"וחב ותבישי ןועב אמש יכ ,ןינמל תופרטצמ ןיא םרא ןדפב םהרבא בשיש
 בוכעה תונש ןיא , הלחמ ןונכ ,ל"וחב הבישיה בוכעל המודה רחא בוכע שי םא--'וכו ךכיפל
 | .םינש רשע לש ןינמל תופרטצמ

 -הארק יאמ יח ינא ולאכ ,רבקב תוענ הנויהת יתותפשש ידכ-הזה םלועב יפמ (ו
 ולשבתיש ידכ ,םיבנעה תא וכות לא םינתונש ילכה--רמוכ ? בותכה ןמ תאז טיעדוי ונא ןינמ
 . ענו ףטפטמ ןייה--בבוד דימ . וממחתיו
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 .רשע השש | קרפ

 .ףוס םֶהָל ןיִאָש םָיִמ וז

 תחא הניפס יתיארו הניפפב ךלהמ יתייה תחא םעפ : ג"ר רמא :אינת
 יתילעשבו . אביקע יבר ? נמו ,הבש ח"ת לע רעטצמ יתייהו ,םיב הרבשנש
 :יל רמא ? ךלעה ימ ,ינב :ול יתרמא .הכלהב ינפל ןדו בשיו אב ;השביב
 ורמא ןאכמ .ישאר ול יתענענ ,ילע אבש ,לגו לג לכו יל ןמרזנ הניפס לש ףד
 :העש התואב יתרמא .ושאר ול ענענ םדא לע םיעשר ואבי םא :םימכח
 םימ ,תרתומ-ףופ םהל שיש םימ :םירמואש ,םימכח ירבד םילודג המכ
 הניפסב ךלהמ יתייה תחא םעפ :אביקע ר"א : אינת .הרוסא-ףוס םהל ןיאש
 ?ונמו ,הבש ח"ת לע רעטצמ יתייהו ,םיב תַפְרַמְמְש ,תחא הניפס יתיארו
 יתרמא .הכלהב ינפל ןדו בשיו אב ,אָיְקְטופ תנידמל יתילעשב .ריאמ יבר
 דע ,וריבחל וריבחו . וריבחל  יִנדְרַמ לג :5% רמא %+ךלעה ימ. ,ינב ?זל

 :ורמאש ,םימכח ירבד םילודג המכ : העש חתואב יתרמא .השביל ינואיקהש | <
 .הרופא ותשא--ףוס םהל ןיאש םימ ,תרתומ ותשא--ףוס םהל שיש םימ-

 .תובָתָּכ
 .ןושאר קרפ

 . ןּוגַה וניִאָש רֶבָּד םֶדֶא עמַשו לַא (א

 ! מ'מ ?תודתיל תומוד םדא לש ויתועבצא המ ינפמ  :רזעלא ריאד ונח
 זז :רמ .רמאד ! אָריִבַע ּהיִתְלַמְל אָדְחִג אָדְִה לכ ?ןקְלחְמּד םושמ אָמיִליִא
 ! תודתיכ תופשִמ מ'מ אלא .לֶדּוג וז ,עבצא זז ,הָמַא זז ,הצימק וז ,תֶרָז

 .רי ,גכ סירכר1

 .וב הרנתי אלו עשרה ינפמ םמוקתי לא-ושאר ול ענעני ?אוה ימו--ונמו (ז
 ,אשנהל הרוסא ותשא--הרוסא .םב עבט יאדובש ינפמ ,שיאל אשנהל תרתומ ותשא-תרתומ.
 .ינכילשה ,ינצירה-ינררט .ףוחה לא והוכילשה םילגהש רשפאש ינפמ

 ינפמ ,רמאל םא-'וכו אמיליא ? תודתיל תומוד ןה המב ,םעט המ-אמעט יאמ (א
 התשענ ןהמ תחאו תחא לכ אלה-'וכו אדח לכ .דחי תורבוחמ ןניאו וזמ וז תוקלוחט ןהש

 עבצאה ןמ-הצימק וז .ןשוח לש תרז םידדומ הנטקה עבצאה ןמ-תרז ו[ .ךרוצ רבדל
 תא םידדומ הלודגה עבצאה ןמ-המא וז .הצימקה השעמ תא םינהכה םיליחתמ הנטקה לצאש
 שומש ול שיש ,דיה ןֶהּב-לדונ וז .תאטהה םדב ןהכה לבוט הבש-עבצא וז . המאה תדמ
 .ןהיצקב תודדוחמ--תופושמ . ערוצמה ןברקבו םיאולמה ליאב
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 "יבר יבד אנת .וינאב ויתועבצא חיני ,ןוגה וניאש רבד םדא עמשי םאש
 םדא עמשי םאש ?הכר הלש הָיְלַאָקְו השק הלוכ ןזוא חמ ינפמ :לאעמשו
 םירבד וינזאל םדא עימשי לא : ר"ת .הכותל הילא ףוכָי ,ןוגה וניאש רבד
 . םירבאל הלחת םיוכנ םהש ינפמ ,םילמב

 .םיִלְבִא םּוחְנִת (ב

 ינתמ : ּהָל יִרָמִאו ,הָוְה שיקל שירה היִגְב ירקמ אבא רב אייח בר
 ּהָרְבַה רחמל .היִבנְל לזא אָל אָמק אמי .אקננ היל ביִבָש .הוה ל"רד הירב
 ,אקונו לבק לָּכ אָתְלְמ אָמיִא םוק : ל"א .היִנמְנְרִתִמ ינמחנ רב  הדוהיל
 ןיצאנמ תובאש רוד -- ג"ויָתונבּו ויִנָּב סעַּכְמ ץֶאָני 'ה אְָרִיש : רמאו חתפ
 : היל רמא .םינטק םהשכ- םיתמו םהיתונב לעו םהינב לע םעוכ ,ה"בקהל
 לאה : רמאו חתפ .אוה ךורב שודקה לש וחבש דגנכ אָתְלַמ אָמיִא םוק
 ,ורמאמב םיתמ היחמ ,תוארונ  בורב קזחו רידא  ,ולדג בורב לודגה
 היחמ 'ה התא ךורב ,רפסמ ןיא דע תואלפת רקח ןיא דע תולודג השוע
 ןיענמה וניחא :רמאו חתפ .םילבא דגנכ אָחְלַמ אָמיִא םוק : ל"א . םיתמה
 ,דעל תדמוע איה תאז : תאז תא רוקחל םכבבל ונת !הזה לָבָאָּב ןיאכודמהו
 םינושאר התשמכ ,ותשי םיבר ,ותש םיבר .תישארב ימי תששמ אוה ביתנ
 = .םילבא םחנמ ךורב ,םכתא םחני תומחנ לעב !וניחא .םינורחא חתשמ ךכ
 ילמוג ,וניחא :: רמאו חתפ .םילבא ימחנמ .דגנכ אָחְלַמ אָמיִא םוק :ל"א
 ,וניחא ,וניבא םהרבא לש ותירבב םיקיזחמה ,םידסח ילמוג ינב םירסח
 םוק : ל"א .לומגה םלשמ 'ה התא ךורב ! םכלומג םכל םלשי לומגה לעב
 ,לֶצַהְו הדפ !םימלועה ןובר : רמאו חתפ .לארשי לכ דגנכ אָתְלַמ אמיא
 .ןמו ןופדשה ןמו הזיבה ןמו ברחה ןמו רבדה ןמ לארשי ךמע עשוהו טלַמ
 התאו ארקנ םרט .םלועב תואבו תושגרתמה ,תויִנְעְרּופ ינימ לכמו ןוקריה
 . הפגמה רצוע 'ה התא ךורב ,הנעת

 : ל הלכה יִנָּפְל םיררושמ דַציִּב ג

 ..איהש תומכ .הלכ :םירמוא ש"ב ? הלכה ינפל .ןידקרמ דציכ : רזת
 .טי , סילכר1

 .םירבאה לכמ רתוי תווכהל תוחונו תוקד ןהש-םירבאל הלחת .ןזאה הצק-הילא
 -'וכו ינתמ חל ירמאו .שיקל שיר לש וינבל ארקמה חרומ היה-'וכו הינב ירקמ (ב

 אמק אמוי .דלו (שיקל שירל) ול תמ-אקוני היל ביכש .הנשמה הרומ :םירמוא םירחאו

 .וכילוה-הירבד .וילא (אייח בר) ךלה אל (לבאה ימימ) ןושארה םויב--היבנל לזא אל
 דגנכ רבד רומאו םוק :ולש ןמגרותמל אייח 'ר רמא-'וכו ליא .ולש ןמגרותמה-הינמגרותמ
 תומל םייופצ לכהש-דעל תדמוע איה תאז .(דליה לש ותתימ ערואמל םיאתמה רבד) דליה
 ,תונערופה סוכ תא ותש םינושארהש ומכ--'וכו םינושאר התשמכ .יאדמ רתוי וכבת לא ןכלו

 .םידסח למוג היהש-םהרבא לש ותירבב .םינורחאה םג הותשי ךכ
 : םיהבשמ הכרעו היפו יפל-איהש תומכ | ? הינפל םירמוא המ--ןידקרמ דציכ וג
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 התיהש ירה : היבל שיב ₪ ורמא  ."הֶדּוסַתַו .הָאְנ הָלַּכ, :םירמוא ה"בו

 ו

 , תוירבה םע תברועמ םדא לש ותעד .אהת 0 םימכח ורמא
 למכ אל, :אָבְרָעַמַּב אָתְלַכ ימה ורָשמ יִכָה :רמא ימיד בר אָתִַא יכ

 . "ןח תַלַעָיו--םּוכרפ אלו קֶרָש אלו

 , יעיבר קרפ
 . םיִנֶבַה ָךּונְחְו הקְדצ (ד

 אָיְִת .שָמוחמ רתוי זבזבי לא , ָּבְבְמַה :וניקתה אשואב :אעליא ר'א
 השעמו .תוירבל ךרמצי אמש ,שמוחמ רתוי זבובי לא ,זבזבמה :יִכָה ימנ
 ,בבשי יבר ?ּונַמּו .וירבח ול ּוחיִנָה אלו שמוחמ רתוי ובזבל שקבש דחאב

 מחנ בר רמא .עיר ?ונמו ,וירבח ול וחינה אלו-בבשי.'ר : הל .ידמאו |
 .?"ףל ונְרשעַא רשע יל ןֶמִּת רָשַא לכו, ? ארק יאמ : בקעי רב אחא בר :אָמיִתִיִאְ

 ב" דע ונב םע לגלגתמ םדא אהיש ,וניקתה אשואב :קחצי בר רמא
 רב לאומש ברל בר ל"אהו 1 יִנִא .וייחל ומע דרוי .ךליאו ןאכמ ,הנש
 :ןיִא ? אָרותְּכ היל יפו לָּבִק תיש רב ,לבקת אל תיִש רַּבִמ ריִצְּב :תליש
 תיִעָב יִאָו . הנש בי רחאל דע וייחל ומע דרוו וניא ּוהיִמ ,אָבְותְּכ היל יִפָמ
 : םא יל הרמא :ייבא רמא .הנשמל אה ,ארקמל אח ,אישק אל :אָמיִא

 .ככ ןחכ תיממרכב .1 ,גכ תומ1

 חבשל רתומש ,ורמאש ללה תיב ירבדמ-ןאכמ .הילע ךושמ דמח לש טוח-הדוסח .התוא
 < םומינבו ןחב םטע גהנתהל-תוירבה םע תברועמ .חפי הניא איה םא וליפא ,הלכה תא

 ינפל םיררושמ ךכ-'וכו ורשמ יכה .לארשי ץראמ ימיד בר אבשכ-ימיד בר אתא יכ
 םדואה עבצ-קרש + (םיניעה תא וב תופיל עבצ) ךופ--לחכ .(לארשי ץראב) ברעמב הלכה
 'לכבו הסכרפ אלו הקרש אלו הלחכ אל וז-'וכו לחכ אל .רעשה תעילק-םוכריפ . םייחלל
 ןה תלעי איה תאז

 3 אוה ימו-ונמו .ויסכנבש-שמוחמ רתוי .הקדצ יכרצל איצוהל ו (ד
 -אמית יאו .אביקע 'ר וחינה אלו זבזבל הצר בבשי 'רש ,םירמוא םירחאו-'וכו הל ירמאו
 -ונרשעא רשע ? תאז םידמל ונא ונממש ,בותכה קמ לק יאמ .(םירמוא שיו) רמאת םאו

 . שמוח ןהש ,תוירישע יתש
 ומע דרוי .םיכר םירבדבו תחנב ,דומלל ברסמ אוה םא ,ומע לפטמ-ונב םע לגלגתמ =

 .תוקונית דמלמ היהש-תליש רב לאומש בר ?אוה ןכ םאה-יניא .השק ורפימ-וייחל
 היל יפס .ךרפס תיב לא לבקת אל שש ןבמ תוחפ דלי-לבקת אל תיש רבמ ריצב

 שש ןבמ רבכש חכומ ירה ןכ םא) רושה תא םיסבואו םיטיעלמש ומכ הרות והטיעלה--ארותכ

 םנמא דמלמה-'וכ\ היל יפס .ןכ-ןיא .(וחרכ לעב הרות דומלל דליה תא םיפוכ הלעמו
 .רומא ,התא הצור םאו-אמיא תיעב יאו וכו דרוי וניא לבא ,רושכ הרות ותוא סבוא =

 . ומע םילגלנתמ-חנשמל . וחרכ לעב ותוא םיטיעלמ-ארקמל
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 , תעל תעמ אָתיִנְעַתְל רַסיִלֶּת רב ,הנשמל רשע רב ,ארקמל תיש רב
 .,שש ןבמ תוחפ ונב תא םינכמה לכ :אניטק בר רמא .רָסיִרּת תב :תקוניתבו
 .ותוא ןיעיגמ ןיאו וירחא ןיצר ויריבח :יִרְמְאְד אָכִא ..ועיגמ וניאו וירחא ץר
 . איִרְבָד אָה ,שיִחְכְד אָק :אָמיִא תיִעָב יִא .ריִמְּו שילח : והְנְתיִא ּוהָיורַתְ

 הקדצ תושעל רשפא יכו-'תֶע לָכְב הֶקָהִצ השע טָפָשַמ יִרמש יִרשא.
 וינב ןח הז :רועילא :יבר : הל יִרָמָאְו ,חֶנְבִיִּבְש וניתובר ושרד ? תע לכב
 ותיב ךותב המותיו םותי לדגמה הז :רמא ג'בשר .םינטק םהשכ ויתונבו
 .ןאישמו

 דח ,אדסח ברו אנוה בר-י"דעל תֶרְמע .תקָרָצְו ותיִבְּב רָשעָו ןוה
 םיבותכו םיאיבנ הרות בתוכה הז :רמא דחו ,הדמלמו הרות דמולה הז :רמא
 . םירחאל ןליאשמו

 ,ישימח קרפ
 י אָביקַע יִּבַר (ה

 ַעיִנָצ הוהב היִתְרָּב ּהיִתָח .הָוה "עובש .אָּבְלַּ ןְָּר אָיִעַר אביקע יבר

 הָשַדְקִא .ןיִא :הל רמא בר יב תל ךל אָנָשִּבִִמ יא :היל הרמא ,ילטמו
 ,ּהיִמָכְנִמ הָאְנה הָרָדַא ,היִתיִּבְִמ - הובא עַמָש .ּהיִתְרּרשְו אָעְנְצֶב היל

 תרמא ? תויח "תונמלא תבבדמ אק | המכ דע :הל רמה אָבֶס אַ הפמ

 .ג ,כיק ספ .ג ,וק סילסתו

 .הדלי-תקונית - םוצ םויב תונעתהל בייח הרשע שלש ןב-רסילת רב .שש ןב-תיש רב
 דומלב החכ תא תשלחמ הניאש יפל ,הרשע םיתש תב תישענ איהשכ המצ-רפירת תב

 .ומילחהלו ותורבהל לדתשמו עגיתמ-וירחא [ר .רפסה תיבל-ונב תא םינכמה |. הרותה
 -וירחא ןיצר .םירמוא שי-ירמאד אכיא .השלוח בורמ תומל אוה יופצ יכ--ועיגמ וניאו

 שלח--רימנו שילח . וב םנשי הלאה םירבדה ינשו-והנתיא .והיורתו .ותוטכ הרותב חילצהל
 אוה םאו--אירבד אה .ונפינכי לא שלחו רשב לד אוה םא-שיחכד אה .תחאכ דמולמו אוה
 .ודומלב הברה חילציש ידכ ,ונסינכי ,אירב

 ןיא-'וכו ותיבב רשועו ןוה .דימת םהב לפטמו םהל גאוד אוהש-םינטק םהשכ
 תמייקתמ + הרותה-הדמלמו הרות דמולה .רעל תדמוע ותקדצ ןכ יפ לע ףאו ותיבמ הלכ ונוממ

 < םניא םירפסה-'וכו הרות בתוכה .םירחאל הדמלל חרטש לע דעל תדמוע ותקדצו ודיב
 .דעל תדטוע ותקדצו םילכ

 .(םילשוריבש םילודנה םירישעה דחא) עובש אבלכ ןב לצא העור היה-'וכו ןבד איער (ה
 :ול הרמאו (ותגהנהב) הלועמו עונצ אוהש (עובש אבלכ ןב לש; ותב והתאר--'וכו היתיזח
 השדקתנ--'וכו השדקיא .ןכ--ןיא .?(הרות דומלל) שרדמה תיבל ךלת ,ךל שדקתא םא
 ותיבט הנאיצויו היבא תאז עמש--'וכו הובא עמש .(הרות דומלל) והחלשתו רתסב ול

 = ישרדמה תיבב הנש הרשע םיתש בשיו (אביקע יבר) ךלה--'וכו לזא . ויסכנמ האנה התוא רידיו
 היעמש | .םידיטלת ףלא רשע םינש ומע איבה (םילשוריל בששכ) אבשכ--וכו אתא יכ
 ?היח תונמלאב (יבשת) תנהונ ייהת יתמ דע :(ותשאל) הל רמא דחא ןקזש (אביקע 'ר) עמש-'וכ\
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 .אָנְיִבָע אָק תושרב :רמא .יִניִרָחָא ןיִנָש יִרְס יִרָּת ביתי ,תֶיָצ יִדיִדָל יא :היל
 ידיב ּהיִדָהְב יִתָיַא ,אָחֶא יִּכ .בר יִבּב יִעְרָחְא ןינש יִרָס יִרְּמ ביִתָי לא ,רדחה

 :אָתְבְביִש הל ּורַמָא .ּהיִפאְל א אקֶפנ אק תָוח ,וְתיִבְר הָעמְש .ִריִמְלַ יָפְלַא
 יִּכ .יּותְמָהְּב שָפָנ קידצ עָדּוי. :וחְל הרמא .יאַפַכאְו שובל יִנאַמ יִלָאְש
 הֶל ופפדמ אק ווה .היִעְרְבל היל אָקְשִנִמ אק ,הפא לע הֶלַפָ הבל יאטמ
 אָהאד הובא עַמָש .אוה 'הלש-םכלשו ילש \ !הוקְבש :ןהל .רמָא .ּיִעָמַש
 + היִבִנְל אָתַא .יארְְנ רַפָמְּד רָשְפֶא ,היִּבְְל לָּיַא :רמָא ,אָתְמְל הָּבַר אָרְבִ
 הכלה וליפאו ,דחא קרפ וליפא :ל'א ? תְרדְנ ימ הָּבַר אָרְבְנְד אָּתְטִדַא : ל"א
 חיל ביו ּהעְרַכ לע היקָשִנ .היִּפנא לע לַפְנ .אוה אָנַא :היל רמא .תחא
 .ּהיִנומְמ אָגְלַפ

 יִשְנִא יִרָמָאְד ּוַָחְו .יִכָה יאזע ןבל חיל אָרַבַע אביקע 'רד היִתַרּב
 .ּהָּתְרַב ירבוע ךכ הָמָא יִדָבשָּכ ,אָלְזָא אָליִחְר רַמָב אָליִחְר

 שו ה----

 .ישש קרפ

 | י]ןּויְריג ןֶּב ןומידקנ תב ו

 אצוי היהו רומחה לע בכור היהש ,יאכז ןב ןנחוי יברב השעמ :ר"ת
 .תטקלמ התיהש ,תחא הָביִר האר .וירחא םיכלהמ וידימלת ויהו ,םילשורימ
 .הרעשב הפטעתנ ,ותוא התארש ןְְָּב .םייברע לש ןתמהב יִלְלָּג ןיבמ םירועש
 .הרמא ?תא ימ תב :הל רמא .יִנָפְנְרְּפ ויבר :ול הרמא .וינפל .הדמעו

 = ,כ' ילטמב

 .תורחא הנש הרשע םיתש דוע (שרדמה תיבב) בשי  ,(ילעבו יל עמשי ול--'וכו ידידל יא
 רזח-'וכו רדח .(שררמה תיבב בשוי) השוע ינא (יתשא) תושרב : (אביקע 'ר) רמא--'ןכו רמא

 העברא ומע איבה ,בששכ-'וכו אתא יכ .שרדמה תיבב תורחא הנש הרשע םיתש בשיו ךלהו

 ורמא-'וכו הל ורמא .ותארקל האציו ותשא העמש--'וכו היעמש .םידימלת ףלא םירשעו
 קידצה םא :םהל הרמא--'וכ] והל הרמא .(ישבל) יסכתהו תולמש ילאש :תונכשה הל
 ךרוצ יל ןיאו ןנוהכ השובל ינא ןיא המ ינפמ עדוי ילעבש ןכש לכ אל ,ותמהב שפנ תא עדוו
 . וילגר תא ה הינפ לע הלפנ ,וילא העיגהשכ--'וכו היבגל יאטמ יכ .וינפל רדהתהל
 יתרות ,הוחינה :םהל רמא--'וכו והל רמא .ויתרשמ הופחד--היעמש הל ופחדמ אק ווה
 ,חיבא עמש-'וכו הובא עמש .!הרותב קוסעאש יל המרג איה) איה חלש-םכלש םכתרותו ילש
 . וילא אב-היבנל אתא . ירדנ תא יל ריפיש רשפא ,וילא ךלא :רמאו ריעל לודג םדא אבש
 קרפ וליפא ?תרדנ םאה ,ךנתח אוה לודנ םדאש ,תערי ול :ול רטא--'וכ| אתעדא ל"א

 <אוה ינא--אוה אנא .יתרדנ אל זא יכ ,תחא הכלה וא דחא קרפ וליפא עדי ול--'וכו דחא =
 .ונוה יצח ול ןתנו וילגר תא קשנו וינפ לע (עובש אבלכ ןב) לפנ--'וכו לפנ

 ונייהו .(רתסב ול השדקתנ) יאזע ןבל ןכ התשע אביקע 'ר לש ותב-'וכו היתרב
 ךכ םאה לש הישעמכ ,חשבכה רחא תכלוה השבכה : תויחבה םירמואש והזו--'וכו ירמאד

 .התב לש הישעמ
 ,(המלע) הריעצ השא-הביר (ו
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 ןֶכיַה ךיבא תיב לש ןוממ ,יתב :הל רמא .ונא ןויִרוג ןב ןומידקנ תב :ול
 ,רָמָח-ןומָמ חלָמ :םילשוריב איִלָּתִמ ןיִלְתַמ ןיִדְכ אל !יבר :ול הרמא ?ךלה
 דביאו הז אב :ול הרמא ?אוה ןכיה יִמָח תיב לשו ?דֶמַח :ּהָל יִרָמְאְ
 םהל רמא ?יתבותכ לע תמתחשכ ,התא רּוכָו !יבר : הרמא .הז תא
 ףלא :הב ארוק יתייהו וז לש התבותכ לע יתמתחשכ ,ינא רוכז : וידימלתל
 םכירשא :רמאו ז'ביר הכב .הימח לשמ ץוח ,היבא תיבמ בהז ירניד םיפלא
 ,םהב תטלוש ןושלו המוא לכ ןיא ,םוקמ לש ונוצר ןישועש ןמזב ! לארשי
 המוא דיב אלו - המוא דיב ןרסומ ,םוקמ לש ונוצר ןישוע ןיאש ןמזבו
 .הלפש המוא לש ןתמהב דיב אלא ,הלפש

 ןומידקנ לע וילע ורמא :אָיְנַתֶהְו ?הקדצ השע אל ןוירוג ןב ןומידקנו
 ויתחת ןיעיצמ ויה תַליִמ ילכ ,שרדמה תיבל ותיבמ אצוי היהשכ ,ןוירוג ןב
 ,רבְעד אוה ורובכל :אָמיִא תיִעָב יא ?וירחאמ ןתוא ןיִלּפקְמּו םיינע םיאבו
 .אָנְחיִש אָלְמִג םּופְל :יִשְניִא יִרמִאדִּכ ,דבט אָל דּבַעָמְל חיל יִעְבַרְּכ :א"עבאו
 התיהש ,היתיאר אל םא ,המחנב הארא :קודצ רב רזעלא ר"א :אָינת
 אל םִא. :הז ארקמ הילע יתארק .וַעָּב םיסוס יִפְלַט ןיבמ םירועש תטקלמ
 לא- ייוגו 'ךִיִמויִדְּג תֶא יעְרּו ןאצה יִבְקְעְּב ףָל יִאְצ םיִשָנַּב הפה ל יעד
 ."ךיתוווג. אלא ,"ךיתוידג, ארקת

 .הקרצ יִשעמ וז

 וילע הווצמ התא יאו ,וסנרפל וילע חֶנָצִמ התא -י"ורומחמ יד. :ר"ת
 ורמא .וינפל ץורל דבעו וילע בוכרל םוס וליפא--י"ול רַמָחָי רָשָא, .ורשַעְל
 ץורל דבעו וילע בוכרל סוס דחא םיבוט ןב ינעל חקלש ,ןקזה ללה לע וילע
 .ןילימ 'ג וינפל ץרו וינפל ץורל דבע אצמ אל תחא םעפ .וינפל

 ית ,וט סירכדל .ת/ ,6 סיריעס ריב1

 חלמה-רסח ןוממ חלמ ?םילשוריב םילשממה םילשומ ויה ךכ אל םאה-וכו ןידכ אל
 ירמאו . הקדצבש םירבדל ותוא םירסחמש רסחה אוה זמזמתי אלש ןוממה תא םייקמו דימעמה

 הלב ךכיפל ,יוארכ הקדצ ושע אל יבא תיבו) וב םישועש דסחה הז :םירמוא םירחאו--דסח הל

 ,םידדונה םייברעה םה--הלפש חמוא .וב ברעתנש יפל-הז תא דבאו הז אב .(םנוממ

 . םילהאב םינכושה

 . םהילע ךורדל וילגר תחת םישרופ-ויתחת ןיעיצמ .רמצ לש גרא ימולנ--תלימ ילכ
 : רומא התא הצור םאו ,ודובכל תאז השע אוהש רומא ,התא הצור םא-'וכו אמיא תיעב יא

 : תוירבה םירמואש ומכ--'וכו ישניא ירמאדכ ,השע אל (הקדצ) תושעל היה ךירצש ומכ
 תסנכ ,ינתת אל םא--ךל יעדת אל םא .וילע םיניעטמש אשמה אוה לטנה לש וחכ יפל
 - תונוזמ טוקלל) ןאצה יבקעב תאצל ךפופ-'ונו ךל יאצ .הרותה תא רומשל ךבל תא ,לארשי
 . ךפונ תא פנרפל-ךיתויונ תוערל .(תומהבה ילגר ןיבמ

 ו-0



 | "סי 1 2 ו <[ לאמא יי" 00 ל ב 0 יי
 ה 7 0 + ד ו ו % 5

 4 5 3 0 ד . ג ל = 4 ל ו ג 4
 , . ש / ו המ 0% . ו 2

 / 3 / . ְך % 7 7 ו , 0 ₪

 8 . תובותכ : ילבב דומלת |

 רשבב, :ל"א "? דעוס התא המב. :ל"א ,הימחנ יִּבַרְד ּהיִמקְל אָתַאַד אוהה
 .תמו םישדעב ומע לְָלּג "?םישדעב ימע לָגְלְתש ,ךנוצר, ..'ןשי ןייו ןמש
 "הזל וגרהש ,הימחנל ול יוא, :הָבִרְדַא !הימחנ וגְרַהֶש ,הול ול יוא :רמא
 אּוהַה--.יאַה יִלָּכ היִשְפַנ יקונפל היל יִעָּבָא אָלְר אּוה ּוהיִא :אָלֶא ? חיל יִעְּבִמ
 ןייו המומפ תלוגנרתב :ל"א ?דעוס התא המב :ל"א ,אברד ּהימקְל אָתַאַד
 ? אָנְלְבְצַה והךידמ וטא :ל'א ?אְרּּבְצְר אָקְחְדְל ְּתשְיָח אלו :ל'א ,ןשי
 םֶלָכָא תֶא םֶהָל ןַתונ הָּתַאְו ורְּבַשָי ףיִלֶא לכ יניעו : אָיְנַתְ "אלבה אַָמַחְרְדִמ
 ןתונ .דחאו דחא לכלש ,דמלמ-"ותעב, אלא ,רמאנ אל "םתעב. "עב
 רַסיִלָּת היל אָיזִח אלד ,אברד היִתָחַא יאַתַא יִכָחְדַא . ותעב ותסנרפ ה"בקה
 :היל רמא ?יאמקְך יאמ :רַמָא .ןשי ןייו המומפ תלוגנרת היל אָיתַאְו ,ינש
 .לוכא םוק ,ךל יתינענ

 היל יִדָשְּב אָמּוי לָּכ ליִנְר הָנְחד היִתובְבְשְב אָיְנְע הָוַה--אבקוע רמ
 איקַה יִּב דָבָע אק ןאמ זחא ליַא :רַמַא דח אָמּי .אָשְרְד אָרְונַצַב יןוז עברא
 והתיִבד אָיתַא .אָשְרִדִמ יִבְל אבקוע רמל יל אָהְְנ אָמּוי אוהה .אָתּוביִמ
 יִליִע ,ּיִמקִמ טּוהְר .והָיְרְתְּב קַפָנ ,אָטִדָל היל ילצמ 3 אקד אַז ןָעִּכ .הידחב
 הרמא .אבקוע רמד ּהיִעְרּכ ןילממ אק הָנָה .אָרּונ אָפּורג ההד ,אָנותַא אוההל
 אָנֶא :היל הרמא .יִתְעַּב שלח .יאטְרְּפא בָחוא , ער לקש :ּוהְתיִבְּד היל
 רב ארטוז רמ רַמָאּד ?יאַה יִלָּכ יאַמּו .יִתָיִנָה אָבְרְקְמו אָחיִבּד הָּונְב אָנְחיִכש

 ,וע ,סמק סנס

 . (וטנרפיש ונממ שקבל) הימחנ 'ר ינפל אבש דחא ינעב השעמ-'וכו אתאר אוהה וז
 . ימע לוכאל ילא לפטת-ימע לנלנתש ? ךתדועסב לוכאל ליגר התא המ-דעופ התא המב

 ושפנ תא קָנפְל היה ךירצ אל אוה אלה-'וכו אוה והיא .רמול ול היה ךירצ-חיל יעבמ ->
 ? (ךיקונפתב אשמל וילע לפונ התאש) רובצה קחודל גאוד ךניא יכו--'וכו תשייח אלו .ךכ לב
 -ותעב . לכוא ינא (היבקה) ןמחרה לשמ ?לכוא ינא םהלשמ יכו-'וכו וטא .הפובא-המוטפ
 שלש ותוא התאר אלש , אבר לש ותוחא האב הכו הכ ןיב-'וכו יכהדא: .ולגרה יפל דחא לכ
 המ) ?ינפלש הז חמ :אבר רמא--יאמקד יאמ רמא .'וכו תלגנרת ול האיבחו ,הנש הרשע
 -ךל יתינענ 9! ןשי ןייו תלגנרת יל האיבהו יתוחא האבש ,התע יל הרקש לינר וניאש הרקמה
 . (ירבד לע יל חלס : כב ךינפל .ענכנ ינא

 םיזוז עברא םוי לכב ול ךילשהל ליגר היהש ,ינע ותונכשב היה--'וכו אינע הוה
 רמא םימיה דחאב--'וכו דח 'אמוי .(וב עובק תלדה ריצש ,רוחה אוה) תלדה רונצל דעבמ 1

 רחא אוהה םויב--'וכו אמוי אוהה .הזה דפחה תא יל השועה אוה ימ האראו ךלא <: (ינעה)

 0 אזחר ןויכ .ומע ותשא (הכלה) האב--'וכו איתא .שרדמה תיבב אבקוע רמ
 צי ,(תלדה רוגצ ךות לא ףסכה תא ךילשהל) תלדה לא םמצע תא םיטמ םהש (ינעה ותוא)
 וב ופרגנ תורעובה םילחגהש) שא ףורג רונת לא ופנכנו וינפמ וחרב--'וכו טוהר .םהירחא

 ול הרמא--'וכו היל הרמא .תווכנ אבקוע רמ לש וילגר ויה--'וכו ןיילקמ אק הוה .(הרצה
 לא בצענ--היתעד שלח . (ווכנ אל .הילגר יכ) ילגר לע ןחינהו ךילגר תא (םירח) חק :ותשא
 םיינעע תיבב היוצמ ינא--'וכו אנחיכש אנא .(ותוכזמ הלודג ותשא תוכז רשא לע) ובל
 , תונוזמ םהל תנתונ ינאש) םהל הבורקו תנמוזמ םיינעה תא הנהמ ינאש האנההו (יתוא םיאצ!מ
 הז לכ המלו-יאה ילוכ יאמו . (ךתוכזמ הלודג יתוכז ןכלו ,תועמ םהל ןתונ התא רשא תחת
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 " ,אָריִסַח ןועמש 'ר רמא אנויב רב אנוה בר רמא :הָל יִרמָאְו ,בר רמא היבוש
 < ןשבכ ךותל ומצע רוסמיש םדאל ול חונ :י"בשר םושמ ןנחוי ר"א :הל ירמאו
 .םיברב וריבח ינפ ןיבלי לאו שאה

 תואמ עברא היל יִרודְשְל ליִגְר הָיָה ,היתּובְבָשְב אָינע הָוה אבקוע רמ
 : ל"א ,אָחַא .היִרָב דָיְּב היִלַיִנ והְניִרּרש דח אַמוי .יִרּופכְד אמי ילעמ לכ וז
 קנפְמ :רמָא .ןשי ןיי היל יִפְלִמ אקב יאָוְח ?תזָח יאמ : ל"א .ָךיִרָצ אֶל
 יל ּותָיִא :רַמֶא .ּהיִשְפִנ אָחיִנ אק יִּכ .הילָהְנ והָניִרְרִשְו והניפיע !יאה יל
 : רמא .יקְעְפ יִרָעְד יִפְלַא תעבש :היִּב ביִתְכ ההד חַּכשַא .הקדצד יאְנָּבָשֶח
 ,?יִבָה .דבַע יִכיַה ..ּהָיְנומְמ היִגְלַפְל היזבזב םק .אָתקיִחְר אָחְרואו ילילק יאו
 -יִלָמ יִנַה ?שמוחמ רתוי זבזבי לא ,זובזבמה :וניקתה אשואב ":יאעלא ר ר"אהו
 .הָּב ןל תיל--התימ רחאל לבא ,ויסכנמ דרי אמש ,םיִיַחְמ

 .יעיבש קרפ
 . תֶוָמַה דְאְלִמ (ח

 הוה אֶל אריז יבר .ןֶתאָר ילעב לש םיבובומ ורהזה :ןנחוי 'ר זירכמ
 יִלָָא ווָה אָל יפא 'רו ימא יבר .היִלָהֶאָּב לָיָע אל רזעלא 'ר .היִקִיִּב בָתָי
 : רמא .הרותב קָסָעְו וב ךַרְכִמ יול ןב עשוהי 'ר .הָאְובְמ איִהַהְד יִעיִּבִמ
 ? יננמ אָל .יִעְגַא .הידמול לע ל ןח םא--י'ןַח .תַלָעְיו םיִבָחַא תָליא,
 יזחְתַא ,לזא . הישר היל דַבַע לז : תומה ךאלמל היל ורמא ,ביִבש הָנה יּפ

 .טו ,ס ה

 .בטומ--ול חונ . ריפחה--אדיסח . םירמוא םירחאו-תל .ירמאו ? (רונתב ורתתפהו וחרב המל)
 . םילבו לא--ןיבלי לא .ול

 םוי ברע לכב םיזוז תואמ עברא ול חולשל ליגר היהש--'וכו ירורשל ליגר הוחהד
 ןיא : ול רמאו וונב) אב-'וכו אתא .ונב דיב ול םחלש תהא סעפ-'וכו דח אמוי .םירופכה
 ל םהש יתיאר-'וכו יאזח ? נעה תיבכ) תיאר המ--תיזח יאמ .(ךתבדנל) ךירצ (ינעה)
 תא) םתוא ליפכה--וכו והניפייע ! אוה קנופמ ךכ לכ : אבקוע רמ רמא-'וכו - רמא .ןיי ול
 תא יל ואיבה :רמא תומל ךלהשכ--'וכו הישפנ אחינ אק יכ .ול 'םחלשו (םיזוזה םוכמ
 .יאדווז .םוקמ םש--יקנאיס .וב בותכ היהש ,אצמ-'וכו תכשא .(יתישעש) הקדצה ןובשח
 = אוצוחו סק-וכו היזבזב .הקוחר (הב ךלוה ינאש) ךרדהו (הטעומ) הלק הריצח--'וכו ילילק
 <.םירומא םירבדה המב--ילימ ינה ? תאזכ השע ךיא -יכה דבע יכיה .ונוממ יצח תא הקרצל

 .הז לע רופקהל ונל ןיא--חב ןל תיל
 ,הביזה תלחמ תא םילוחה לע םינכושה םיבובזה ןמ--ןתאר ילעב לש םיבובזמ (ח-

 .:חורח בשנש םוקמב בשי אל-חיקיזב ביתי הוה אל .םירחא תא וז הלחמב םיפגונ םהש ינפמ

 לא סנכנ אל--הילחאב לייע אל .(חורה י"ע הלחמה תוקבדתה תנכס םושמ) ןתאר לעב לע
 < התואבש םיציבה ןמ םילכוא ויה אל-האובמ איההד יעיבמ ילכא ווח אל .(ןתאר לעב לש) ולהא
 אל ינונא . הרותב קסעשכ (םהל ךומס בשי) םלצא קבדנ היח--'וכו והב ךרכמ : הנוכשה

 --'וכו ליז .םימשב-חיל ורמא . תומל ךלהשב-ביכש הוה יכ ?סהילע ןינת אל ןנה םאה-יננמ
 :וילא הלגנו ךלה--'וכו לזא . (ושפנ תא חק :רמולכ) ונוצר תא ול השעו ךל

- 
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 אָמְלִּד ,ףניִכס יל בה :ל"א .ייחל הי רַמָא .יאַתְּכְד יל יוחַא : ל"א .היל
 . היל יוחמ אק ,הָיְל ,םֶתָחְל אַמְמ יִּכ .היִלָהְנ ּבָחָי .אָחְרְואְּב יל תַפְעַבְמ
 אָלְר , אָחָעּובְשְּב : ל"א .הימילגד אָנְרְקְּב היִטְקנ .אָסִנ אּוהַהְ ל ,רוש
 . רָּבַהְנ אל ,אל יא ,רְּהְנ ,היתעובשא לֶשְתִא יא : ה"בקה רמא .אָנתֶא
 בָה : היל הרמאו אלק תב אקפנ .היל בָהָי הוה אל .יאניפס יל בה :ל"א
 ונפ ! יִאְוְל רַבָל םוקמ ּונפ :היִמִק והילא זירכמ "1 אָתְיִרבְל אָטְּבִתַמְר ,ּיִלַהְ
 רשע תלת לע בָתָי הוהד יאחוי ןב ןועמש יברל היחָכָשַא לא !יָאְול רַבָל םוקמ
 ; ךימיב תשקה התארנ : ל"א .ןה : ל"א ?יִאְול רב אה תַא : ל"א .אזפ יקמָכמ
 אל :רֶבָק אָלֶא ,יִדְמ יאָוָה אָלָד ,איה אלו .יאְול רב התא יא ,ןכ םא . ןה :ל'א
 אק הוה יִּכ הוה היניְבשוש אפפ רב אנינח יבר .יאַשְפנְל 6 קיזחא
 היבְנְל לא .ּהָתעְר היל דָבַע לז : תומה ךאלמל חיל ורָמָא ,ּהיִשְפַנ אָחיִ
 ירשא. : יִרָמָאְד ,יארומלַת רַדָהְנה דע ימי ןיִתְלִּת ןקבש :ל"א .היל יִזָחְְש
 :היִל יִזַחְתַא לא ןימזי ןיִתָלִּת רתָבל .היקְבש '! ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ
 ,ל סו יל בח היל מא .ייחל : היל .רמא .יאַחְּכִד יל יִוחַא +: היל רַמָא

 רמא + יל דַּבְעָמְל תיִעָּב ָרְבַחְּכ :היל רמא .אָחְרּואְב יל תמעבמ אַמְלְ |
 רמא ! ַהיִתְמַיק אלר ,היב ביתכד יִּדִמ אָּכִא יִמ יִוַחְו הרות רפס יִתִיַא :היל
 ,ּחישפנ חָנ יכ יִבָה וליפאו + הרותב תקסעֶאְו ןָמאָר ילעבב בבא ימ :היל
 אָדּומַע קָסֶפַמ אֶל יִריִמְג .אָמְלְעְל היריד ןיב אָרְּר אָדּומַע היל קָסָפַא

 -'וכו יל בח .רבדה בוט-ייחל .(ןדע ןגב) ימוקמ תא יל הארה : יול ןב עשוהי 'ר ול רמא-'וכז ל"א"
 ומירה ,המש אבשכ--'וכו אטמ יכ .ול ונתנ-הילהינ חבהי :.ךרדב ינתעבת ןפ , ךניכס תא יל ןת

 רבעמ לפנו עשוהי 'ר ץפק-'וכו רווש .ול הארהו (המוחה לעמ עשוהי 'ר תא תומח ךאלמ םירה)
 -'וכו אתעובשב ל"א .ודנב ףנכב (תומה ךאלמ) והזחא 'וכו היטקנ . (םינפלו המוחה ןמ) הזמ
 עבשנ םא--'וכו לשתא יא .(ןאכמ בושא אלש) אובא אלש עבשנ ינא : (עשוהי 'ר) ול רמא
 ןתנ אל-היל ביהי הוח אל .בושי אל-אל םאו ,בושי זא , הריתהל ותעובש לע לאשו םלועמ
 .םדאה ינב ליבשב ול ךרצנ אוהש ינפמ ,ול ןת :ול הרמאו לוק תב האצי--וכו אקפנ .ול
 .לע בשיש ,יאחוי ןב ןועמש 'ר תא אצמו ךלה--'וכו לזא .יול ןבל--יאויל רבל .. יינפל-הימק
 --יאויל רב התא יא .ןכ-ןח ?יול ןב אוה התא-'וכו אוה תא .זפ לש תואסכ רשע השלש
 ,םלועה ברחי אלש תירב תוא איה תשקהש ינפמ ,והילא לש הז וזורכל יואר ךניא) יול ןב ךניא

 היה אל םנמאש ,אוה ןכ אלו-'וכו איה אלו .(הז .תואב ךרוצ ןיא רודב רומג קידצ שי םאו

 יתוכזב ולאכ) ישפנל הבוט קיזחא אל : בשח אוהש אלא ,(וימיב תשקה התארנ אל) המואמ
 . (התארנ אל

 .תומל ךלהשכ--הישפנ אחינ הוה יכ | .יול ןב עשוהי 'ר לש ובהוא-היניבשוש
 .(אבה םלועב) םירמואש ינפמ ,ידומלת לע רוזחאש דע םוי םישלש ינחינה--'וכו ןקבש
 'ר) ךרבחכ-'וכו ךרבחכ ול הארנו אב םוי םישלש רחאל--'\כ\ רתבל . והחינה--חיקבש
 רפס אבָה--'וכו יתייא | .(יניכס תא ינממ לוזגל) ?יל תושעל הצור התא (יול ןב עשוהי
 ןתאר ילעבל תברקתנ םאה--'וכו תכרכיא ימ |. ויתמייק אלש רבד הב שי םא הארו הרות
 תמשכ ,ןכ יפ לע ףאו--'וכו יכח וליפאו ?(יול ןב עשוהי 'ר השעש ומכ) הרותב תקסעו
 אלא קיספמ שאה דומע ןיאש ,ונא םילבוקמו-'וכו ירימנו .םלועה ןיבו וניב שא דומע קיטפה
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 : רמא ,ירדנככלא יבר היָּבגְל ברק .אָרָרְּב ןיִרְסל וא אָרְדְּב דַחְל אָלֶא אָרְּד
 אל "! ךיבא דובכ ליבשב השע, .חנָשא אל '! םימכח דובכ 5יבשב השע,
 ןאַממ יקופאל :ייבא .רמא .קָלְתְסִא "! ךמצע דובכ ליבשב השע, .חנשא
 רַמִמ : יקְנפַאְל :אנתמ רב ל בר היל רמא .תחא תוא וליפא םָיק אָלְד
 אוה אָתָעָש  איִההְו הָנָה הָוְהִמ ,איה אלו .היִרָנִאְל הקעמ ּהיִל תיא אל
 .אקי] הידשד

 ,רשע םינש קרפ
 .יִּבַר לָש ותְריִטְפ (ט

 בר :ל"א .הכוב אוהש ,ואצמו ולצא אייח יבר םנכנ ,יבר הלחשכ
 -יכבה ךותמ , ול הפי ןמיפ-קוחש ךותמ תמ :אָיְנַתַהְו ? הכוב התא המ ינפמ
 וינפ ,ול .ער ןמיס-הטמל וינפ ,ול הפי ןמיס- -הלעמל וינפ ,ול ער ןמיס
 ןמיס -ןיקורי וינפ ,ול ער ןמיפ--לתוכה ו וינפ ,ול הפי ןמיס-םעה יִּפַלָּ
 ,ול הפי ןמיפ-תבש ברעב תמ ,ול הפי ןמיס-םימודאו ןיבוהצ וינפ ,ול ער
 יאצומב ל ער ןמיפ-םירופכה םוי ברעב תמ ,ול ער ןמיס-תבש יאצומב
 בורש ינפמ ,ול הפי ןמיס-םִיַעָמ יִלוחַמ תמ ,ול הפי ןמיפ-םירופכה םוי
 .אָניִכְב אק תוצמו הרותא אָנָא :ל"א .םיעמ ילוחב ןתתימ םיקידצ לש

 ול רפמו ולצא ןועמש יבר םנכנ .ךירצ ינא .ןטק ינבל :םהל רמא
 ולצא לאילמג ןבר םנכנ .ךירצ ינא לודג ינבל :םהל רמא .המכח ירדס
 הרמ קורז ,םימרב ךתואישנ גוהנ ,ינב :ול רמא .תואישנ ירדס ול רסמו
 . הלעמ יפלכ ויתועבצא רשע ףקז ,יבר לש ותריטפ תעשב -- .םידימלתב
 יתינהנ אלו הרותב יתועבצא רשעב יתעגיש ,ךינפל 5 יולג ! עישבר :רמא
 תב התצי .יתחונמב םולש אהיש ,ךינפלמ ןוצר יהי .הנטק עבצאב וליפא
 ?היל יִעְבִמ "ךבכשמ, לע .י"םֶמובְּכַשִמ לע ּוחּונָי םולָש אוב, :הרמאו לוק

 .3- ,זכ סיעס1

 5 ו-6

 קלפ-םימכח דובכ ליבשב השע | .וילא ברק--היבגל ברק .רודב םינשל וא רודב דחאל
 חינשה אל--חנשא אל .ךתציחמב דומעל ולכויש ,םימכהה דובכ ליבשב שאה דומע תא

 --קלתסא .ךב קסעתהלו ךדיפסהל ךילא וברקיש--ךמצע דובכ - ליבשב .הלאה םירבדב
 % םייק אלש ימ לכ תא וילעמ איצוהל אב הזה שאה דומע-'וכו יקופאל .שאה דומע קלסב
 ,ינודא תא וילעמ איצוהל--'וכו רממ יקופאל .(אוה םייקש ומכ) הרותה ןמ תחא תוא וליפא

 םנמא יכ ,אוה ןכ אלו--וכו איה ו .(הרותה תוצמ לע הזב רבעו) ונגל (הקעמ ול ןיאש
 .חורה וכילשה העש התואב לבא ,(הקעמ) היה

 . .החונמל דימ סנכנ אוהש ינפמ-ול הפי ןמיפ תבש ברעב תמ . םיריהזמ-םיבוהצ (ט

 הרותה .לע הכוב ינא--'וכו אנא .ויתונוע ולחמנש יפל ,ול הפי ןמיפ-םירופכה םוי יאצומב
 .(יתתימ רחאל ןמייקל לכוא אלש) תווצמהו

 -='ןכו .הרמ ה .םידימלתה ינפב ו תא לזלזת אלש ,המר דיב--םימרב
 0 | .םהילע ךארומ היהיש ,םידימלתה לע המיא לטָה

 העיניהו חרטה יפל וליפא הזה םלועב יתינהנ אל-הנטק עבצאב וליפא יתינהנ אלו
 "ךבכשמ, לע רמול היעשי היה ךירצ אלה-היל יעבמ ךבכשמ לע .ילש הנטק עבצאב יתעניש
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 : לואש ןב יסוי 'ר רמא ,אדמג רב .אייח ר'אד ,אָדְמַּג רב אייח 'רל עיסִמ

 :היבקה ינפל תרשה יכאלמ םירמוא ,םלועה ןמ רטפנ קידצהש העשב
 םירמואו .ותארקל ואציו םיקידצ ואובי :םהל רמוא .אב ינולפ קידצ !עישבר
 רטפנ קידצהש העשב : רזעלא ר"א "! םתובכשמ לע וחוני 6 אוב 53
 :ןל תרמוא תחא .ותארקל תואצוי תרשה יכאלמ לש תותכ 'ג ,םלועה ןמ
 םולש אובי, :ול תרמוא תחאו ,'וחוכנ ךלוה. : תרמוא תחאו "!םולשב אוביי
 יכאלמ לש תותכ 'ג ,םלועה ןמ דבאנ עשרהש העשבו "!םתובכשמ לע וחוני
 תחאו ,י'םיִעָשְרְל 'ה רַמָא םולש ןיִא. :תרמוא תחא .ותארקל תואצוי הָלְּבַח
 .י"םיִלְרַע תֶא הָבָכְשְָ הדר. :ול תרמוא תחאו "ןּובְּבִשֶּת הָבְצַעַמְל  :ול תרמוא

 ,רשע השלש קרפ
 . לאְרְשִי ץֶרָא תַכַח

 ידבוע הבורש ריעב וליפא ,לארשי ץראב םדא רודי םלועל :ר'ת
 ,י"אב רדה לכש ,לארשי הבורש ריעב וליפאו ץראל ץוחב רודי לאו ,םיבכוכ
 :רמאנש ,הולא ול ןיאש ימכ המוד ,ל"חב רדה לכו ,הולא ול שיש ימכ המוד
 ץראב רד וניאש לכ יכו-'םיִהלאָל םֶכָל תויָהְל ןענָּכ ץֶרָא תֶא םֶכָל תַחְל"
 .םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ ,ל'חב רדה לכ :ךל רמול אלא ?הולא ול ןיא
 דבע ףל רמאל 'ה תָלָחַנְב חָפַפְסַהַמ םזיה ינושרג יִּכ. :רמוא אוה דודב ןכו
 רמול אלא ? םירחא םיהלא דובע ךל :דודל ל"א ימ יכו-פםיִרָחֶא םיקלא
 .םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ ל"חב רדה לכ :ךל

 .י"אל קסיִמְל .יִעָבָּב ,הדוהי ברד המ טָמַּתְשִמ אק הוה אָר יבר
 הלבב.' : רבאנש ,השעב רבוע-י"א5 לבבמ הלועה לכ :הדוהי בר רמאד

 .6"ה םאָנ םֶָתוא ידקּפ םוי דע ּויַהָי הָמָשְו ואָבּוי ,

 ןכש רמאי לַבּ. :רמאנש ,ןוע אלב יורש ,ייאב רדה לכ :רזעלא ר'א
 ילבוסב ןנא :ישא ברל אבר היל רמא .י'ּוָט אָשִנ ּהָּב בָשיַה םֶעָה יִתיִלָח
 .-הבומה תחת רובק וליאכ ,י"אב רובקה לכ :ןנע בר רמא . הל ןנִנְתִמ םיאלח

 .בכ וכ סימרי6 | .טי וכ ,6 36\מש5 | ,ם9  ,םכ םרקיו4 | .טי כל לתקוקי< | .6' כ סמ5 ככ ,תמ סיעפיצ
 ידכ |, סיטסיד

 היארו עויפ אוה הזה בותכה--'וכו היל עייסמ .(דיחיב רבדמ אוה ירהש) םתובכשמ לע אלו

 ואציש ,םיקידצה וחוני ךכ רחאו םולשב אובי-'וכו אובי ול םירמואו .אדמנ רב אייח 'ר ירבדל
 .הרשי ךרדב--וחוכנ ךלוה .םתובכשמ לע ,ותארקל

 ולאכ ירה ,לארשי ץראמ חורבל היה ךירצש ןויכמ אלא--'וכו דודל ול רמא ימ יכו ₪
 .םירחא םיהלא דובעיו ךליש ול ורמא

 5 תולעל (אריז 'ר) הצרש ,הדוהי יבר ינפמ טמתשמ היה--'וכו טימתשמ אק הוה
 .(ודיב החמ הדוהי .ברו) לארשי

 הב בשויח םעה יכ ,(יל רצ) יתילח רמאי לב לארשי ץראב ןכושה-'ונו ןכש רמאי לבו
 הלחמ ילבוס לע הזה בותכה תא םיסרוג ונחנא-'וכו םיאלח ילבוסב ןנא .ןוע סומע אוה
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 "מע ותַמְדַא רָפְכְי. :םֶתָה ביתכו ,י"יֶל הָשַעִּמ הָמְדַא חַּבְמ. :אָכָד ביתכ
 *רל היל ּורמָא ,ותַא ,לחב ּהיִשֶפנ חֶנ .ו"אל קֶלָס הָָהְּד ליְִר הָנָה אלוע

 ..אב ונורא ול ורמא .י"תומְּמ הֶָאְמִט הָמְדא לע אלוע תנא :רַמָא א .רזעלא
 .הדוחי בר רמא .התימ רחאל ותטלוקל םיִיַחַמ ותטלוק המוד וניא : םהל רמא
 ראשל לבבמ תאצל רופא ךכ ,לבבל י"אמ תאצל רוסאש םשכ : לאומש רמא
 ,יבוכ יִבְל אתידבמופמ וליפא :'הינרַח יִרָמִאד ףסוי ברו הבר .תוצרא

 ןויצ יוה, : רמאנש ,י'אב רד וליאכ ,לבבב רדה לכ :הדוהי בר רמא
 --.חישמד היִלבַה אָיזח אָל לבב :ןֶיָטְקְנ :ייבא רמא .ו"לֶבָּב תַב תֶבְשוי יִשְלִמַה
 תומא 'ד ךלהמה לכ :ןנחוי ר'א אבא רב הימרי ר'א-*'הָּב םיכלהל חור
 . ביהועה ןב' אוהש "ול חטבומ ,י"אב

 םילועו ןיצבצבמש םיקידצ ןידיתע :ףסוי יברב אייח 'ר רמא
 ,םילשורי אלא ריע ןיאו ,י'ץְרֶאָה בֶשַעָּכ ריִעָמ ּוציִצָי. :רמאנש ,םילשוריב
 ,םיקידצ  ןידיתע :ףסוי רב אייח ר'או | .י"תאזק ריִעָה לע יִתּונְ : רמאנש
 האצוי ,המורע הרבקנש הטה המ :הטחמ רמוחו לק ,םהישובלמב ודמעיש
 "יבר . המכו המכ תחא לע ,םהישובלב ורבקנש םיקידצ ,ןישובלמ המכב
 ל"א .רבטק] אָרְצְמִּב טקנ ,רַבָעְמְל ארִּבמ חַכְשא אָל י"ל קַלָמ הוה יִּכ אריז
 -. ותמי וכיתוזיזפּב יִּתַכַא !וכינדֶאְל ומ ותַמְדְקִד אָויזפ אָמַע :אָניִמ אוהה
 הל אָניִבָה רמי ימ אָנָא ,הָל וכו אָל ןרהאו השמד ,אָתְָכ :ליא

 :סיכלמז | ,זט ,כע ם .ס כמ סיעסיפ .לי ב סורכו4 זי / סומעפ .גמ ,35 סיככד5 .6כ כ תומפצ
 4 ןכ 2

 "האב יתלחמ יכ ,יתלחמ לע ערה ינכש חמשי לא-"יתילח ןכש רמאי לבו, :היהי בותכה רועשו)
 . (ינוע תא קרמל ילע

 -- וכו ותא .תמ--הישפנ חנ .לארשי ץראל הלוע תויהל ליגר היה--'וכו ליגר הוה
 המוד וניא--'וכ| חמוד וניא . לארשי ץראב ורבקל--אב ונורא .התא-תנא .ול ורמאו ואב
 . תאצל רוסא ךכ .ותומ רחאל ותוא תטלוק איהש ימל םייחב ונדועב ותוא תטלוק ץראהש ימ
 םוקמ םש--יבוכ יב .םהונש פורמואש- והייורת ירמאד .הרות םוקמ איהש ינפמ- -לבבמ

 = | .אתידבמופל ץוחמ
 הלבק-ןניטקנ .ןויצב לבב תא הלותו לבבל ןויצ תא הושמ בותכהש ירה--'וגו ןויצ יוה

 .(חישמה תובקעב הנאבתש תורצה) חישמה ילבח תא האור הניא לבב--'ןכו לבב .ונידיב

 | .םהייחב םהב םישובל ויהש-םהישובלמב .םילועו םיחיגנמ--םיצבצבמ

 , ןדריח תא) הילע רובעל הרבעמ אצמ אל לארשי ץראל הלעשכ--'וכ\ .קילס הוה יכ
 לע הכילהה תעשב וב זוחאל ידכ ,הלעמל רהנה יבג לע חותמה לבח) ו זחא--יוכו טקנ
 -ול רמא--'ןכו אנימ אוהה לייא .רבעו (ינשה דע דחאה ורבעמ רהנה לע ןותנה ,רצה שרקה

 ,(עמשנו ה ש ע כ :יניפ רהב םתרמאש) םכינזאל םכיפ תא םימידקמ םתאש ,רהמנ םע :דחא ןימ
 --וכו אתכוד .(הרבעמל תוכחל ילבמ רובעל רהמנ .התאש) םכתוזיזפב םיקיזחמ םתא ןיידע

 ?  (חהמא אל םא) ול הכזאש ,יל רמאי ימ ,ינא ,ווילא אובל) ול וכז אל ןרחאו השמש ,םוקמה
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 09 .תובותכ :ילבב דומלת

 רב אייח 'ר .הילקממ ןקסמ אנינח 'ר .וכַעְד יִפִּפ קשנמ אבא 'ר
 .ג"וננוחי הרפט תאו הינבא תֶא ףירָבַט ּוצר יִּכ, + רמאנש .אָרְפִעְּב רדְננמ אָדִמּ

 - לֶאְרֶשי ץֶרֶא תוכָרְּב (אי

 רַמַתִתְש ,הטח הדיתע : ורמא -"םיִרָה שארְּב ץֶרָאָּב רב תַסּפ יִהָי :ר'ת

 שערי, :ל"ת ? הרצוקל רעצ שי :רמאת אָמָשְו . םירה שארב הלועו לקדב'
 תא הָרָשַמּו הילע תבשנמו ויזנג תיבמ חור איבמ ה"בקה--י"ויִרֶ ןינָבְלּב
 תסנרפו ותסנרפ הנממו ,ודי תספ אלמ איבמו הדשל אצוי םדאו ,הָּתְלַס
 יתשכ אהתש ,הטח הדיתע :ורמא-+הַטִח תוויְלְּכ בֶלָח םִע, .ותיב ישנא
 ואצמו והולקשו תפְלִּב ןגְק לעוש ירהש : ּהָמְתַת לאו .לודגה רוש לש תוילכ
 ןיחישב השעמ :יפוי ר'א :אינת .ירופצ לש ארטילב ןירטיל םישש וב |

 וב ואצמנו םהמ דחא חַשְפְנו ,לָּדְרַח יִּדַב השלש ויבא ול חינהש ,דחאב
 לש חלק : אפילחת ןב ש"רא .ןירצוי תכוס וב וככיס ויצעמו ,לדרח ןיבק 'ט

 .םלוסב וב םידרויו םילוע ונייהו אבא ל חינה בורכ |
 :ז"הועה .ב"הועה ז"הועהכ אל :ורמא --+'רָמָמ הֶּתְשְּת .בָנְע ד

 הניפסב וא ןורקְּב תחא הָבְנַע איבמ : ב"הועה : ךורדלו רוצבל רעצ וב שי |
 .לישבתה תחת ןיקיסמ היצעו לודג םַטיִפָכ הָנֶמַה קָּפְסִמּו ותיב תיוזב החינמו
 התשת בנע םדו, :רמאנש ,ןיי יִבְָרֶּג 'ל הב ןיאש ,הבנעו הבנע לכ ךל יאו
 :ביתכד יאמ :רמא ,ימיד בר אָתַא יכ ."רֶמוח. אלא ,ירָמָח. ירקת לא--"רמח
 תחא רע .ךירצ ןיאש ,ייאבש ןפגו ןפג לכ ךל ןיא ?%'הריִע ןפנל .ירסוא.
 איצומ וניאש ,י'אבש קרס ןליא לכ ךל ןיא--+פונותַא יִנָּב הקרשלו, .רוצבל
 .:"ושובל ןָייְּב ָּבְּבי :ל'ת ?ןיי וב ןיא :רמאת אמשו .תונותא יתש יושמ
 :ל'ת %הָוְרַמ וניא :ת'שו .'םיִבָנָע םֶדָבּ :ל"ת ?םודא וניא : רמאת אמשו
 ,ומעוטש ךיח לכ--י'ןיימ םִינִע ילילכַמ. : ל'ת ?םעט וב ןיא : ת"שו .י"התומ,
 םָיש ןָבְלּ :ל"ת ?הפי וניא םינקולו הפי םירענל :תישו !יל ,יל :רמוא
 .'םיִנָש ןבל, :אלא ,'םָיִנָש ןבל. :ירקת לא --י'בֶלַחַמ

 .ָךי סמ סש5 .5י ,טמ תימסרכ5 .סע4 .רי ,25 סירכד8 .וט ,כע סמ2 וע ,כק סיס

 --הילקתמ ןקתמ | .(הילא ואובב) וכע ריעה יעלפ קשנמ היה-וכעד יפיכ קשנמ
 .לארשי ץרא רפעב ללונתמ--ארפעב רדננמ 0 ותבחמ ריעה ילושכמ תא ןקתמ היה

 .וב ןנקו תפלב רוח בקנ--תפלב ןנק .הליפמ--הרשמ . הלעטל הלעת--רמתת (אי
 םהמ דחא לדבנ--חשפ] .עסקטעוג ה .לועבנ-דב . תפלה רתומ תא=והולקשו
 בנע םדו  .םינוילעה םילעה תא טוקלל--םלוסב וב םידרויו םילוע .עזנ--חלק . עזנה ןמ.
 --ןורקב .םיבנע רגרנ--הבנע ..וכרדל ךרטצת אלו ןיי התשת בנעה ךותמ--רמח התשת,
 םתדמש םידכ-יברנ .הלודג סרח לש תיבח-םטיפ .הכותט איצוטו--הנמיה קפסמו . הלנעב

 השוע וניאש ןליא-קרס ןליא .אבשכ--אתא יכ  .ןיאס םישלש תב הדמ--רמוח .האס
 ירכשמ--הורמ | .וירפב תיחולחל ןיא--ןיי וב ןיא .אובל דיתעל-איצומ וניאש | . תוריש
 .םימיב אבל--םינש ןבל .רוכשה תא הרגטו תיטמ ןיוה יכ ,יהתפה, וש -התופ
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 לארשי תורפס 20

 ימי אָתְלִת רַנָפָא .הָוֶה שיקל שירד יקְּדְרד ירקמ אדא רב אייח בר
 אבא יל חינה תחא תיִלָה :ל'א !ָתְרַפֶא יאַמַא :ל'א ,אָתֶא יכ .אָתַא אָלְ
 קצב .'ב .םע ,ּבֶלְנל 5וכשא ,תולוכשא תואמ 'ג ןושאר םוי הנממ יתרצבו
 ,תולוכשא תואמ 'ג הנממ יתרצב 'ג םוי ,בֶרְגְל לוכשא 'ב ,תולוכשא תואמ 'נ
 יִפט אָדְבַע הַָה ,אָּתְרְגַּפֶאְּד ואָל יא : ל"א .היצחמ רתוי יתרקפהו ,ברגל לוכשא 'ג

 יתות ןֶלְכָאְהה יזע .ּותָנָחְל הנח .קרב ינבל עַלְקַא לאקזחי רב ימר
 :רמא .ידְדְה ירהב ברע והָינמ ףימ אָבְלַמְו ינאָתִמ אָשְבִּד ףשנ אקו ינאס
 םעפ .ןילימ 'ג נואל רולמ :ייאתסוד ןב בקעי ר"א .ישבדו בלח תבז. ּוניה
 :ל"ר רמא .םינאת לש שבדב ילְמְרַק דע יתכלהו ,ףשנב  יתמרק תחא
 .ןילימ רַסְּמָשִא ןילימ רַסֶּתֶש יוָהְו ירופצ לש שבדו בלח תבז יל יוָח יִדיִדל
 אותו י"א לכ לש שבדו בלח תבז יל ּזַח יִדיִדל :הנח רב רב הבר רמא
 אָּתַש אָיתּופו אָּכְרֶא יסְרפ יִּתְרַהְו ןירשע : יקנבְלּותר אָרְקַא דע יִמְכִמ יבמ
 ותיַא .אָרְתַא אּוהַהְל יעלְקֶא אנינח רב יפוי יברו ארווע 'רו ובלח 'ר .יפרפ
 שמח % הָוַה המכ וניה רפכ םפליאו .ּויִה רפכ םּפְלֶאְכ הָוְהַד אָקְסְרפַא והימק
 עלקַא הנשל .שילש ןתמהב ינפל ונתנו שילש וריקפהו "שילש ולכא .ןיִאְס
 הָחְלִמל יִרָּפ ץֶרָא. :רמאו היִדיִּב ןָטְקַנ .ּהיִטְקְל .ותָיַאְו םֶתְסְל רועסא 5
 יפוטק ּוהנָהְל והָנַח .אָלְבִגְל עלְקַא יול ןב עשוהי יבר .'הָב יבשוי תעְרמ
 .ּהָעִנ יפוטק :היל ורמא ?םינפגה ןיב םילנע :רמא .יִלְַע יכ ימיה ווהד
 ידבועל ? ךיתוריפ האיצומ תא ימל !ךיתוריפ יסינכה !ץרא ,ץרא :רמא
 והָקח ,םֶתָהְל אייח יבר עַלֶקַא הנשל .וניתאטחב ונילע ודמעש ,וללה םיבכוב
 דָּבְעַת אל לז :היל ורמא ?םינפגה ןיב םיוע :רמא .רזעַכ ימָיק .ווהד

 בכ ןל
 .ל9 ,וק .סילסתב

 םיטי השלש לטב-'וכו רנפיא . שיקל שיר ירליל הרומ היה-'וכו יקדרד ירקמ
 ל תלטב המ ינפמ : שיכל שיר ול רמא ,אבשכ--'וכו אתא יכ .אב אלו (הארוהה תדובעמ)
 קפפמ היה רחא לובשא ברל לרכשא /תיאמנולכ לש המרוס אלא .הלומז הניאש ןפג--תילד
 לכב ירהש) רתוי השוע (ןפנה) התיה זא יכ ,תלטב אלמלא-'וכו תרנפיאד ואל יא .ןיי ברנ
 . (הרותה לוטב לע שנעל ,טעמתמו ךלוה תולוכשאה ןמ טחסנה ןייח היה םוי

 = שבד ףטונ היהו הנאת יצעל תחתמ ולכאש םיזע האר--'וכו והנזח .אב ,ןמרזנ-עלקיא

 == ליל יזח ידידל .והז -ונייה . דחי (וברעתה) םרעתהו (םיזעה ןמ) ןהמ ףטנ בלחו םינאתה ןמ (סיסע)
 . תיבמכ התיהו-'וכו איוהו . ןיליס רשע השש לע ןילימ רשע השש התיהו--'וכו יוהו . התארנ
 כרא) ךרוא תואסרפ םיתשו םירשע-'וכו יתרתו ןירשע .יקנבלות לדנמ דע (םוקמ םש) סכמה

 גהימק ןתייא .דחא טוקמל ןמדזנ--ארתא אוההל עלקיא .(הבחר) בחור תואטרפ ששו

 -תידיב ןטקנ .המש--םתהל .וניה רפכ לש תחלקכ לודנ היהש קסרפא וינפל ואיבה-'וכו
 םתוא תא האר-'וכו והנזח .(תחא דיב םקיזחהל לוכי יכ דע ,םינטק ושענש) וידיב םזחא

 . ימייק ווחד | .םה תולוכשא-והנינ יפוטק .  םילנעכ ודמעש (אוהה םוקמה לש) תולוכשאה
 נטל השעת לאו ךל--'וכו ליז .(הרבעש הנשה תמועל םתדמ הנטקתנש) םיזעכ ודמעש-יזעכ

 | .(יול ןב עשוהי 'רכ) ךרבחב |



 41 .תובותכ :ילבב הומלת |

 ןירוכ אובר 'ה השוע האס תיב--לארשי ץרא לש היתוכרבב :ר"ת |
 ינא :ריאמ ר'א :אינתד .ןירוכ 'ע השוע האס תיב--ןעוצ לש התבישיב
 לכב הָלשָמ ךל ןיאו .. ןירוכ 'ע השוע האס תיב ןָאָש תיב תעקבב יתיאר
 הלועמ ךל ןיאו ,י"םירצמ ץֶרָאְּכ 'ה ןנְכ. :רמאנש ,םירצמ ץראמ .רתוי תוצרא
 ןעצב ּויָה יִּכ. : ביתכד ,יִבְלַמ הב יִּברַמ ווד ,ןעוצמ רתוי םירצמ ץרא לכב
 -יִבְכָש הב יִרְבְמ ווהָּב ח.ןורבחמ רתוי י"א לכב םיִשְרַמ ךל ןיאו ,י"ויִרָש
 עַבָש .ןורְבָחְו. :ביתכר ,ןעוצב העבשמ תחא לע הָנּובְמ ןורבח יִבָה וליפאו
 ,רשפא--שממ  התנכנ .אָמיִליִא ?"התנבג. יאמ-י'םיִרְצִמ ןעצ יִנָּפְל הָחְנְבִנ םיִנָש
 שוכ םֶח יִנְבא :רמאנש ?לודג ונבל הנביש םדוק ,ןטק ונבל תיב הנוב םדא
 :יִלָמ יִנָהְו .ןעוצב העבשמ תחא לע הָנּובְמָש אלא !י'ןעְנכּו טופו םָיִרְצִמ
 לבא ,היתוכרבב אלש :מ'הו .האמ 'ה-םישרטב אלש לבא םיִשָרְמּב
 ."םירָעָש הָאַמ איהה הָנַָשַּב אָצְמִיַו איהה ץֶרָאָּב קָחְצָי עַרֶזי :ביתכ היתוכרבב

 האס :םיאס 'ה השוע התיה הדוהיב האס :יסוי יבר רמא :אינת
 אָניִמ אּוהַה ל"א .תירוביק האפו ןסְרומ האס ,ןיִּבְַס האס ,תלוס האס ,חמק

 הנממ ,אָּבַא יל חינה תחא האפ תיב : ןוכעְרֶאְּב ּהָב ּותיִחְּבַשִמ יִאָי :אנינח 'רל
 .יתנקמ תועור הנממ ,תוינטק הנממ ,רּובע הנממ .רָמָח הנממ ,חשמ

 המלי"יִבְצ תלחנ הָּדַמַת ץֶרֶא דל ןֶתֶאְי :ביתכד יאמ :אדסח ר'א
 י"א ףא ,ורשב קיזחמ ורוע ןיא ,הז יבצ המ :ךל רמול ?יבצל י"א הלשמנ

 הלק י"א ףא ,תויחה לכמ לק ,הז יבצ המ :א"ד .היתוריפ תקזחמ הניא
 = ףא ,ןמש ורשב ןיאו לק הז יבצ המ יא .היתוריפ תא לשבל תוצראה לכמ
 םיִנָמְש -זישבדו בָלָח תַבָז ץֶרֶא. :ל'ת ?םינמש היתוריפ ןיאו לשבל הלק י'א
 . שבדמ םיקותמו בלחמ

 .ק ג פוממל .טי ,ג סימרי6 לכי וכ ססל .ו ו תיססרכ4 בכ גי רכדמכ3 .ד 0 סיעסיג .* ,ג' קיקסרב1

 ₪ ///רש

 תדמ--רוכ .האס הב הערזנש ,המדא תקלח-חאפ תיב .תוכרובמ םינשב-היתוכרבב

 ראש םאו-ןירוכ םיעבש .תוצרא ראשמ איהש-|אש תיב תעקב .ןיאס םישלש תב

 טש םילדנמ ויהוש-יכלמ הב יברמ ווהד .םירצמ ץרא ןכש לכ , ןירוכ םיעבש תושוע תוצראה
 לבב הכורעו היוגב--הנובמ .(תובאה) םיתמה הב םירובק ויהש--'וכו ירבק .ווהד , םיכלמ

 ונבל . ןעגכל-ןטקה ונבל ; רמול םא-אמיליא ? ''התנבג,, לש השוריפ המ<התנבנ יאמ .בוט
 הפונכמ ןורבח ירה ,םירוכ םיעבש הסינכמ םירצמ םאו-העבשמ .תחא לע . םירצמל--לודגה
 --םירעש האמ . תוחפה לכל--האמ 'ה .םירומא םירבדה המבו--ילימ ינחו . 690) םיתעבש
 תשתכמב םיטחה תא ושתכש רחאל הראשנה ,הקדה תלספה--|י'בופ .אובר השמח ונייה
 .רוחש םחל וגממ םיפואש ,םג חמק-תירוביק .הנורחאב םיאצויה םיבופה םה-]פרומ .תלוסל
 .ןי--רמח .ןמש--תשמ .םכצראב םיחבתשמ םתא הפי--ןוכעראב ותיחבשמ יאי

 | . האובת--רובע

 .ץווכתמ אוה וטשפה רחא ירהש ,רשבה תדממ ןטק רועהש--ורשב קיזחמ ורוע ןיא =:
 .םוקמ םפא דע םיבורמ תוריפ השוע איהש--היתוריפ תקזחמ הניא

4% 
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 ,םיִרְדְ
 ,ןושאר קרפ

 .אּובְל ריִתָעָל םִנְהיִנ ןיִא (א

 המח איצומ ה"בקה אלא ,אבל דיתעל םנהיג ןיא :שיקל ןב שירא
 -הב ןיאפרתמ םיקידצ .הב ןינודנ םיעשרו הב ןיאפרתמ םיקירצ ,ּהָקתְרנַמ
 וע אלו .ייָקיִפַנְכְּב אָּפְרַמּו הֶקָבֶצ שָמָש יִמְָש יִאְרִי םֶכָל הָחְרְמ, :ביתכד
 .םיעשר . יקָּבְרמ .ילנְטְּכ םֶּתְשַפּו םֶתאָצִיַו : רמאנש ,הב ןינדעתמש אלא
 הָשע לָכו םיִדָו לָכ ויָהְו רּונָתַּפ רֶעַוב אָּב םויה הָנַה יִּכ. : רמאנש-הב ןינודנ
 םֶהָל  בועָי אל רֶשַא תואָבְצ 'ה רַמָא אָּבַה םויה םֶתוא טָהְלְו שק הָעשְר

 ."ףנַעְו שרש

 ,ישילש קרפ
 .סעפה תואצות (ב

 תונערופ ינימ לכ ,םעוכש םדא לכ : ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומש ר'א
 ,'ָּךְרָשְּבִמ הָעְר רבעהְו ךַּבְלִמ סעּכ רֶסֶהָי : רמאנש ,וב ןיטלוש םנהיג לש
 . י'הַעְר םויל עָשְר םגו והנעמל 'ה לַעָּפ לפ. :רמאנש ,םנהיג אלא הער ןיאו
 גר בל םַש ףל .'ה ןַחָנא : רמאנש ,וב תוטלוש תוינותחתש אלא ,דוע אלו
 תא ביאדמו םיניעה תא הלכמש ,רבד הזיא-+שָפָ ןובארו םִיניִט -

 הבושח הניא הניכש וליפא ,םעוכה םדא לכ :אנוה בר רב הבר רמא
 .ף"ויתומזמ לָּב םיִהלָא ןיִא שרֶדָי לָּב ופַא הַבָּכ עָשְר, :ירמאנש ,ודגנכ
 יב, :רמאנש ,תושפמ ףיסומו ודומלת הַּבָשַמ :רמא יִתְפְּדִמ הימרי בר
 קחצי רב ןמחנ בר .יתָלּוִא שרפי ליִסָכּ, ביתכו ,יימּונָי םיִליסְּכ קיִחְּב סע
 .ייעשפ בָר הַמָח לעבו. : רמאנש ,ויתויכזמ ןיבורמ ויתונועש עודיב : רמא

 .אלא םהל ןתינ אל ,לארשי ואטח אל ילמלא :אנינח רב אדא ריא
 ,ע/ 1 תנסק7 .ד ,י -- .סס | ,תכ סירכדפ .ד ,זע ילשמ4 ,י ,6' ת)סק5 ,עי סק סע2 כ ,ג יל

 יככ ,טכ סטפ .זט גי ינסמ6

 = .התע וב הנותנ איהש קיתה ןמ--הקתרנמ .םיתמה תיחת רחאל-אובל דיתעל יא
 . השאב םיפרשנ--הב םינודינ

 -תוינותחת .םנהינה ירופיכ םדא לש ופונל השק סעכה-'וכו תונערופ ינימ לכ (ב

 . דימת הפצמ הלוחהו דיטתמו ךלוהה--םיניעה תא הלכטש .(ןעדיִאהרָאמעה) ןטבה תלחמ
 לש םרקיע לכש ינפמ--עשוהי רפסו הרות ישמוח השמח אלא .תואפרתהל םיניע ןוילכב
 וכרצוה אל ואטח אלולו םהיתואטח לע לארשי תא חיכוהל אלא היה אל םיאיבנה ירפפ רתי



 ו

 ל .םירדנ :ילבב דומלת

 ,אוה ייא לש הָכְרָעָש אהינפמ , דבלב עשוהי רפסו הרות ישמוח השמח
 ,ג'סַעָּכ בֶר הָמְכָח ברָּב יִּכ, :רמאנש

 .רקַש תַעּובָש ג

 :הולל ל"א .אָבְרְּד ּהיִמקְל אָמִא .יןוז היִרְבַחְּב קָפמ הָוְהַד אָרְבִג אוהה
 היל עַבְּתְשא א ל ןכ םא :אבר היל רמא .ףךיִתְעְרפ :ל'א .יל ערפ לז
 היל יִתָאו ליאו ּךִמְּתְסִמ הָיָה היוגב יזוז בהיו אינק יִתַיאְו לזא .היתְעְרפִּ
 עַבְּתְשאְו הרות רפס בַסָנ .ףדיב אָינְק יאָה טלנ :הולמל היל רמא .ןיד תיבל
 אינק .אוההל :ּהיִרְבַתְו זַנְר הולמ אּוהה .היִדיִּב היל הָוְהִּה המ לָּב היִעְרפּד

 .עַבְתֶשַא אָטשקְד חַכְתֶשַאְ אָעְְב יז הְגָ ָךּופַתֶשַאְ
 . ו

 ,יעיבר קרפ
 . םילוח רוקָּב \ד

 : ביתכד ?ןָיִנִמ הרותח ןמ םילוח רוקבל זמר :שיקל ןב ןועמש ר'א
 .'ה אל םֶהיִלַע רקְפְי םֶדֶאָה לָּכ תקפו הָלֶא ןּותמָי םֶדָאָה לָּכ תומְּכ א
 םהש -- "הלא ןותומי םדאה לכ תומכ םא, :אבר רמא !עמשמ יאמ ייֶנָחְלָש
 ?םירמוא תוירבה המ ,םתוא םירקבמ םדא ינבו םתוטמ לע םילטומו םילוח
 ?הזל ינחלש 'ה אל

 *סוי בר רַבָס ?"רועיש ול ןיא. יאמ .רועיש ול ןיא םילוח רוקב : אינת
 רועיש שי ימ תוצמה לכו :ייבא ל"א ,"ורכש ןתמל רועיש ןיא. : רמיִמל

 אבר .ןטק לצא לודג ןליפא : יובא רמא אלא 3 ?ָ .תוצמ לש ןרכש ןתמ עדוי
 תא רקבמה לכ :אנינח רב אחא ר"א .םויב םימעפ האמ וליפא :רמא

 .טכ ,זט רכדמבב | ,םי ,6 תנסק1

 קלחו לארשי ץרא ירע תוטרופמו תוכורע עשוהי רפסב--אוה י"א לש הכרעש . תוחכותל <
 בור רכינו חכומ םיאיבנה לש המכחה ירבד בורב-פעכ בר המכח ברב .טבש לכ לש ותלחנ

 .ה"בקה תא לארשי וסיעבהש סעכה

 ינפל אב--'וכו אתא .תועמ ורבחב השנש דחא םדאב השעמ--וכו ארבנ אוהה (ג

 ---וכו לזא .ול תמלשש ול עבשהו ךל-'וכו עבתשא ליז .יל םלשו ךל-יל ערפ ליז .אבר
 . ןיד תיבל אבו וילע ךלוהו ןעשנ היהו וכות לא תועמה תא ןתנו (לולח) הנק איבהו ךלה
 המ לכ ול םלשש עבשנו הרות רפס חקל-'וכו בסנ .ךריב הזה הנקה תא קזחה-'וכו טוקנ
 תא רבשו אוהה הולמה זנרתה זא--וכו הולמ אוהה .(ול בייח היהש המ לכ) ודיב היהש

 . תמא תעובש (הולה) עבשנש אצמנו ,תועמה ןתוא וכפשנו ודיבש הנקה
 : רמולכ ,'וגו 'םךאה לכ תדוקפו,, םירבדה תועמשמ יהוז--םתוא ןירקבמ םדא ינבו (ד

 : ורקבל--הזל ינחלש .םתוא דוקפל םיאב םדא ינב

 רקבל בייח לודג םדא-ןטק ל לצא לודג .רטול ףסוי בר המד-רמימל פסו בר. רבס

 ו
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 ע"ר ידימלתמ דחא דימלתב השעמ .ורָעַצִמ םיששמ דחא לטונ ,הלוחה
 דָבְּכַש ליבשבו .ורקבל אביקע יבר םנכנו ,ורקבל םימכח וסנכנ אלו הלחש
 וניאש לכ :שרדו אביקע יבר אצי .ינתייחה !יבר :ליא .היח וינפל ץֶּבְרְ
 רקבמה לכ :רמא ,ימיד בר אָתֶא יִּכ .םימד ךפוש וליאכ ,הלוחה תא רקבמ
 .תומיש ול םרוג ,הלוחה תא רקבמ וניאש לכו .היחיש ול םרוג .הלוחה תא
 ,היחיש םימחר וילע שקבמ ,הלוחה תא רקבמה לכ :אמיליא ?אָמְרִג יאמ
 ? ךֶּתְשד אָקְלָס "תומיש, ? תומיש םימחר וילע שקבמ ,הלוחה תא רקבמ וניאשו
 היחיש אל םימחר וילע שקבמ ןיא ,הלוחה תא רקבמ וניאש לכ :אלא
 .תומיש אלו

 :רמאנש ,םנהיג לש הנידמ לוצנ ,הלוחח תא רקבמה לכ :בר רמא
 :רמאנש ,הלוח אלא לד ןיאו ,י"'ה ּוהָטְלַמָי הָעְר םויַּב לָּד לָא ליִּכְשִמ יִרשא.
 ןיאו :יִּרְלַמה ןַּב לד הָכָּכ הֶּתַא עודמ, :אָרְק ןיִדָהַמ ימנ יִא :ייִנַעְצַבִי הלדמע
 .י"הָעְר םויל עָשֶר םגו יה עמל 'ה לַעָּפ 55. :רמאנש ,םנחיג אלא הער
 אלא !םנהיג לש הנידמ לוצנ :] ניִרָמָאְדִּכ ?ורכש המ ורכש המ ,ורקֶּב םאו
 :5"ןיביוא שָפנְב ּוהָנְתִת לַאְ ב רַשְאְוּוהָיַחיִו והְרְמְשַי 'ה, ?ז"הועב ורכש המ
 לכה והיש - 'ץראב רשואו, ,םירופיה ןמ--'והייחיו, ,ערה רצימ-"והרמשי 'ה,
 ,ןמענכ םיעיר ול ונמדזיש --"ויביוא שפנב והנתת לאו, ,ותוא םידבכמ
 .ותוכלמ ּקָלָחש ,םעבהרכ םיעיר ול ונמדזי לאו ,ותערצמ והואפרש

 .ישש קרפ
 .ויְכָפְב אָביִקַע יִבַב (ה

 אבלכ רב עַמָש ."ַעּובָש אָּבְלַּכ בך היִתְרְּב היל תשדקַא-אביקע יבר
 יב ונָג ווה .אָוְתְפְב היל תַביִסְנְתאְ אָלַא .ּהיִמְבִנ לכמ האנה ּהְרָבַא ,עובש

 אָניִמַר 5 יאָוה יא :הל רַמָא . זמ ןמ אָנְבִּת היל טקנמ אק הוה .אָנְבַת

 .ג ,שמ סילסת5 .ר ,זט לכ .ד גי 3 ומ .ָבי כ סיעשיפ כ ,תמ סינסתג

 הלעי אלש , עקרקה לע םיט קרז-ץבר . רדחה תא אטאט-רדבכ . ונממ ךרע תוחפ אוהש הלוח

 תומיש .רמול םא--אמיליא ? (תומל ול םרוג אוה המב) םרגה אוה המ-אמרנ יאמ . .קבא

 = ילמלא :רטולכ-תומיש אלו ? תומיש וילע שקבמ אוהש ,ךתעד לע הלוע ךיא-ךתער אקלס
 םרג םימחר וילע שקב אלש ךותמו ,תעטשנ התיה ותלפתש רשפא ,היחיש םיטחר וילע שקב

 - תומיש ול

 .ותוכלט תקכולחב סימשא ויהש
 אבלכ ןב תאז עמש-'וכו עמש .עובש אבלכ ןב לש ותב ול השדקתנ-'וכו תשדקיא וה

 . .ויה-'וכו ונג ווה .ףרחב ול הָאָשְנְ הכלה--'וכו אלזא .ויסכנ לכמ האנה התוא רידהו עובש

 .ורעשמ ןבתה תא טקלמ (אביקע יבר) היה--'וכו טיקנמ אק הוה .ןבת לש רידב םינשי

 ןימ) בהז % םילשורי  ךל תכתונ יתייה ,(ירי לאל היה .ול) יל היה ול--'וכו יל יאוה יא

 ומכ--ןנירמאדכ . הזה .בותכה ןמ םג (תאז דומלל רשפא) וא--ארק ןידהמ ימנ יא
 --ותו ןכלמ וקלחש .איבנה עשילא רבד תא תושעל והוצעיש-ןמענכ םיער .םירמוא ונאש



 9% . םירדג .;ילבב .דומלת

 ,אָבְּבַא ירק אקו אָשְנָאְּכ ןוהל יִמְּדִא ,והילא אָתַא .אָבַהְדְד םַלָשּורִי יל
 ,הָיְנאְל םעדמ יל תיל יאָתְתִא תדילואד ,אָנְבְתְר אָתְְ 5 ובה גול רַמַא

9%. 

 הי 'רו .רזעילא 4 ימק ןינש יִרָס יתרה הוה ,לא .בר יכב יוה / : היל
 777 ו

 ,ינימש קרפ
 .הָבָהאִמ הֶרּּת דַמְל ו

 רמאי אלש "וב הָקְבָדְלּו ולְקּב טבל הלא 'ה תֶא הָבָהַאְל, .:אינת
 בשאו ןקז היהאש -הנשא ,יבר ינוארקיש--הנשא ,םכח ינוארקיש--ארקא :םדא
 לע םֶרָשְהה :רמאנש ,אובל .דובכה ףוסו הבהאמ דומל אלא ;הבישיב
 :רמואו .,י'וגו "םש יִכְרְד ָהיִכְרּד. .:רמואו ,י'ִךָּבל חול לע םֶבְתָּכ ךיִתעְּבְצִא
 :רמוא קודצ ןב רזעלא יבר .י'רָשֶאִמ ָהיִכְמותְו ּהָּב םיקיוחמל איָה םייח ץע.

 לדנתהל ,הרטע םשעת לא .םמשל םהב רבדו םלַעפ םשל םירבד השע |
 שמתשנ אלש ,רצאשלב המו :ו'קו .וב רדוע תויהל ,םודרק םשעת לאו ,םהב
 לש הרתכב שמתשמה ,םלועה ןמ רקענ ,לוח ילכ ושענש שדק ילכב אלא
 ! המכו המכ תחא לע ,הרות

 ,יעישת קרפ

 ."תיִכּולְכְל, (ז

 םומ יארתש דע ,יל תינהנ תַא יִאָש ,םֶנוק :ּוהְתיִבְדְל הל רָמָאַד אוחה
 :ול ורמא ?הָאַנ השאר אָמָש :םהל רמא .יסוי "רב לאעמשי יברל ָךַבְש הפי
 ? תואנ .היניע אמש ."ןתשפ יִציִנַאְל המוד, ?האנ הרעש אמש ."לנְלנ
 םּולָב. ?האנ המטוח אמש .'ןה תולופכ. ? תואנ הינזא אמש ."ןה תוטורמ,
 אמש ."אוה שוקָש, ?האנ הראוצ אמש ."תובע, + תואנ היתותפש אמש ."אוה

 .קי סש סש+ . ג סספ .ג ו ילסמב כ () סירבד1

 םדאכ םהל המדנו והילא אב--'וכו אתא .(וילע תריוצמ התיה םילשורי תינבתש , טישכת
 רבד יל ןיאו ההלי יתשא יכ ,ןבת שעמ יל ּונת : םהל רמא-'וכו והל רמא .חתפה לצא ארקו
 "שיאה תא אנ יאר : ותשאל אביקע 'ר רמא-'וכ\ הל .דמא .(רוקה ינפמ) הילע ןיגהל המב

 תיבב (דומלל ךלו היהו ךל : ותשא ול הרמא--'וכו היל הרמא .ול ןיא ןכת וליפאש , הזה
 רזעילא 'ר (לש םשרדמ תיבב) ינפל הנש הרשע םיתש (בכעתהו היהו ךלה-'וכו לזא . שרדמה
 = . עשוהי 'רו

 .םתוא לעפש ימ םשל-םלעפ םשל .הנשמ .דמלא-חנשא . ארקט דמלא-ארקא 0
 ו . ךתסנרט תא וב אצמל--וב רדוע תויהל

 יסכנמ ינהת אלש ,(העובש ןושל) םנוק : ותשאל רמא דחא שיא-'וכו רמאד אוהה וז |

 --תוטורט .תודוגא-יצינא . לונע-לגלגס .םימומ האלמ התיה איה יכ-ךבש הפי םומ .
 ןיב עוקש--שוקש | .ץווכ מ--םולב . תולופככ תוארנ ןהש רע תוכורא--תולופכ .תורובע =
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 אמש ."וווא לשכ תובחר, ?תואנ הילגר אמש ."אוה הָבָצ. ?האנ הסירב
 איהש ,"תיכולכל, התוא ןירוק הפי :ןהל רמא ."המש תיִכּולָכל ?האנ המש
 .ּהָיִרְשְו ,ןימומב תכלכולמ

 +. רשע דחא קרפ

 . םיִּיָנָע יִנָבְב ּורהזה (ח

 אצת םהמש ,םיינע ינבב ורהזה ,הרובחב ורהוה ,אָתיִבּוּבְרֶעְב ורהזה
 המ ינפמו .הרות אצת םהמש ,םיִלָּבִמ - ּ"ויְלַּדַמ םימ לט, :רמאנש ,הרות
 : ףסוי בר .רמא ? םימכח ידימלת ינבמ תאצל םימכח ידימלת ןייוצמ ןיא
 : רמא ידיא ברד הירב אשיש בר .םהל איה השורי הרוח : ורמאי אלש
 לע ןירדגתמ ןהש ינפמ :רמא ארטוז רמ .רובצה לע ּורְּדִנְתִי אלש ידב
 ."יִרָמַח. יִשְנִאְל ורק םושמ :רמא ישא בר .רובצה

 .ןיש
 .ןושאר קרפ

 (.ב דומע ,'ו ףדנ  .ּותיִּב ָךותְב הָמיִא םֶדֶא ליטָי לא (א

 ,ותיב ךותב הריתי המיא םדא ליטי לא םלועל :אדפח בר רמא
 תובבר המכ הליפהו--חריתי  המיא הלעב הילע ליטה ,העבגב שגלפ ירחש
 ירהש ,ותיב ךותב הריתי המיא םדא ליטי לא םלועל :והָּבִא ר'א .לארשימ
 יבר ?ּטַמּו .לודג רבד והוליכאהו ותיב ךותב הריתי המיא ליטה לודג םדא
 -םיקידצ לש ןתמהב אָּתְשַה ?ףֶּתְעַד אקֶלֶס "והוליכאה. . לאילמג ןב אנינח
 ושקב אלא %שיכ אל םמצע םיקידצ ,םדי לע הָלְקִת איבמ ה"בקה ןיא
 .יחה ןמ רבא ?ּוחיִנ יאמג .לודג רבד וליכאהל

 4 ,דכ רכרמכ

 םומ הב אצמנ ירהש) הלעב יסכנמ בוש תונהיל הל ריתהו-הירשו .תפונט-תיכולכל . היתופתב

 .(המש אוהו הפי
 --אתיבוברעב ורהזה .(םידגבבשו שארבש המהוז : רמולכ) היבוברע--אתיבוברע (ח

 = .הרות םדטלל ולדתשה-'וכו םיינע ינבב ורהזה .םידנבה תפובכתבו שארה תציהרב ורהזה

 .ואשנתי אל-ורדנתי אל .הדמלל םבל ומישי אל השוריה לע וכטסיש ךותמו-םהל איה השורי

 .םירומח םשב םדא ינבל םיארוק םהש ינפמ-'וכו םושמ

 + והוליכאה תמאבש ךתעד לע הלוע ךיא-ךתעד אקלס וחוליכאה +אוה ימו-ונמו (א
 -יחה ןמ רבא 1אוה המו-\הינ יאמו .('וכו םיקידצ לש ןתמהב הטו :רטולכ) התע-אתשה

 .ויתחת והואיבהו יחה ןט רבא וכתת םנודא ינפמ הארימו הטוחשה המהבה ןס רבא וידבעל דבאש



 7 .ןיטג :ילבב דומלת 0

 . םֶהיִנ לָש וניִּדָמ .לּוצֶנ הָקָרֶצ הָשועָה ב = יה

 :הל רמא ןינמיזו ,ימא ברד ּהיִמְשמ הל רַמָא ןינמיז ,אָרי8ְע בר שרד =
 ןָכְו םיִפַר ןֶכְו םיִמְלְש םֶא 'ה רַמָא הכ. :ביתכד יאמ :יסא ברד הימשמ
 ,הקרצ םהמ השעי ,ןימצמוצמ ויתונוומש םדא האור םא ?ו'זגו "רַבַעְו וזו
 לכ :לאעמשי 'ר יִבְד אָנֶּת ?"רבעו וזוגנ ןכו, יאמ .םיבורמ םהשכ ןכש לכו
 יתשל לשמ .םנהיג לש הנדמ  לוצינ ,הקדצ םהמ השועו ויפכנמ זוגה
 ,הרבע--הזוזג ,הזוזג הניאש תחאו הזוזג תחא ,םימב תורבוע ויהש ,תולחר
 םנרפתמה ינע לפה : ארטוז רמ ה .הרבע אל--הזוזג הניאש

 ו ינמיס יי

 ,עיל קרפ

 .הָעּובָש לש ּהָחּכ (ג

 יד דיקפהש ,תרוצב יִנָשָּב דחא םדאב השעמ : בר רמא הדוהי בר
 םימיל .ינעל ותנתנו תפב ותאפאו חמק לש .דכב ּותַחיִנַהְו הנמלא לצא בהז
 דחאב תומה םס הָנהָי :היל הרמא .ירניד יל יבה : הל רמאו רנידה לעב אב

 םיטעומ םימי ויה אל :ורמא !םולכ ךרטידמ תינהנ םא ,השא התוא לש הינבמ
 עבשנש ימ המ :ורמא ,רבדב םימכח ועמששכו .הינבמ דחא תמש דע
 ! המכו המכ תחא לע-.רקש לע עבשנה ,ךכ --תמאב

 ,ישימח קרפ

 , םיִרּוהְיה תַניִדְמ ןּברח (ד

 ..םִיִלָשּורי הָבְרָמ אָצְמִק רבו אָצְמִק ללב
 ובל הָשקמּו דיִמָּת דָחַּפְמ םֶדָא יִרָשַא. :ביתכד יאמ :ןנחוי 'ר רמא

 אָתְלוגְנרתַאְ אָלְנְרַפַא ,םילשורי ורָח אָצְמַק רַבּו אָצְמְקֶא יהָעְרְּב לפי
 בורח אצמק רבו אצמקא, .רַחיִּב בּורָח קפסרְד אָקָשַא , אָכְלַמ י רוט בּורַח

 .די מכ ינסמל בי ,6 סות

 םימלש ךיתונוזמ םא--"םימלש םא. : אוה ךכ בותכה שוריפו-'וכו םדא האור םא (ב
 הזוזג הניאש .הקדצ םהמ השע ,םיבר םה םא ןכש לכו--"םיבר ןכו, ,ךכרצ יפל םימצמוצמו

 לע ויסכנ תא טיעממה םנ ןכו ! הועיבטהו הילע ודיבכהו הרמצב ונפסנ םימה יכ--הרבע אל

 . ילוכה ןכ ןיאש המ ,םונהיג ןידמ לוצינ הקדצל תואצוה ידי
 +. ותימהל ותלועפ תא לועפי-הנהי .םימי ץקמ-םימיל .בער תונשב-תרוצב ינשב 0
 ללגב--'וכו  אלוגנרתא .םילשורי הברח אצמק רבו אצמק ללגב--'וכו אצמקא (ד

 חבכרמ לש ןפוד ללגב--'וכו קפסירד אקשא .(ךלמה רה) אכלמ רוט הברֶח תלנגרתו לוננרת
 .רתיב הברח םיפכ לע האושנה
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 דַבָע ,אצמק רב -חיִבְבְּד לָעְבּו אָצְמְק-היִמָחְרִד ,אָרְבִג . אוהה : "םילשורי
 .אצמק רב היל יִתָיִא לַא ."אָצְמִה יל יִתְַא ל :ּהיִפְמְשל ל'א .אָתְרּועְס
 אּוהַהְד אָבָבְד ליִעְּב אָרְבִג אּוהַה יִדָכִמ, : לא .ביִתָי ההד היִחְבְשַא ,אָתַא
 אָנְבְחַיְ ןקבש ,יאתַאְ ליִאוה. :ל"א "! קופ םוק ?אָכָה תיִעְּב יאמ ,אוה אְרְבג
 אָנלָפ יִמָּד ךל אָנְבַהָי :ל'א - אלע :ל"א .'אָניָתָשְו אָנְלְבָא המ ימה 5
 ."א5. : ל'א .'ִךיחְרעְכ הָלְכ יִמָּד ךל אָּנְבַהְי :ליא ."אל,:ל'א ."ףָתְרועסד
 ,היב וחמ אלו ןנְבר יִבְתַי וה ליאוה : רמא .היִקְפַאְו היִמקוא] יריב ּהיִטְקנ
 .אָפְלַמ יב אָצְרְק ּוהְּב לכיא לַעַא ,והָל אָחיִנ אמ :הנמ עמש

 ותל רש. :ל"א ? רמי ימ :ל"א ."יאְרּוהְי ףב ּודרמ. : רסיקל ל"א לזא
 יתְאְקְד יהב .אָּפְלִת אָלְנִע ּהיִרְיִּב רש .לזא ."היל ןיברקמ יא תָח אָנָּבְרַק
 ןדירלך אְָּכָּב ,ןיעְּבַש ןיַדָּב :הָל יִרְמִצְו ,םיתפש בינב אָמּומ הִיַב אָרָש
 םולש םושמ ,היִבורקְל ןנָּבַר רּובְס .אוה אָמּומ ואל והריִרְּ אמומ הָוַה
 ןיִביִרְק .ןימומ .ילעב, :ורמאי :םֶלוקְבָא ןב הירכז יבר הל רַמָא .תוכלמ
 :הירכז .'ר 'והָל רַמִא .אָמיִלְו לייל אָלְד ,היִלְמְקִמְל רובס "!חבומ יּבְנְל
 הירכז יבר לש ותּונתַונע :ןנחוי 'ר רמא "! גְרַהְי םישדקב םומ ליטמ, :ורמאי
 רש .ונצראמ ונתלנָהו ונלכיה תא הפרשו ונתיב תא הבירחה םלוקְבֶא ןב
 : םֶלָשּוריִּב לַפָנ אָהֶא ,חרזמל אָריִנ אָרְש ,אָתַאְק יכ .רָמיק .ןורינ והיולע
 .םֶלָשּוריִּב לַפנ אָתַא- "םלועה תוחור עבראל ;םֶלָשּוריִּב לְָּ אָתֶא - - םרעמ
 יִמַע דָיָב םודָאְּב יִתָמְְ תֶא יִּתַחְנ : ל"א ! ףיקּוסְפ יל קספ, : אקי ל"א

 , אצמק רב ומשו אנושו אצמק ומשו בהוא ול היהש , דחא שיא--'וכו ארבג אוהה
 ךלה--'וכו לזא .אצמק תא יל מזה אבָהו ךל : ותרשמל רמא--'וכו רמא .הדועס השע
 בשוי אוהש (אצמק רב תא) ותוא אצמו הדועפה לעב אב-'וכו אתא . .אצמק רב תא ול איבהו

 : רמולכ .אוהה שיאה לש ואנוש (התא :רמולכ) אוהה שיאה ןה רבו לרכס ₪ 'אורקה ןיב)

 ךל ןתאו ינחינה ,יתאבש רחאמ--'וכ] יאתאו ליאוה .אצו 0 ? הפ ךל המ ,והנה (ילש

 --ךתרועס הלוכ . ךתדועס יצח רוחמ תא ךל ןתא--'וכו אנביהי . יתייתשו יתליכא ריחמ תא
 יבתיו ליאוה .והאיצוהו (ןחלשה לצאמ) והמיקהו ודיב זחא--'וכ1 היטקנ . ךתדועס לכ לש
 ךלא ,םהל יוצר רבדהש הזמ עמשמ ,וב וחמ אלו (ןחלשה לצא) םימכח ובשיש רחאמ--'וכו
 | .ךלמה ינפל (חתנ םהב לכא :קוידב) םהילע ןישלאו

 חיכוי ימ) רמאי ימ--רמיי ימ .םידוהיה ךב ודרמ : רםיקל ול רמאו לה ףכז לזא

 --'וכו לזא . ותוא (ובירקי) םיבירקמ םה םא תיארו .ןברק םהל חלש--יוכו והל רדש ?(תאז

 (הב) וב ליטה (ותכילהב) אבו ךלוה ונדועב-'וכו ידהב .תשלושמ הלנע ודי לע חלשו ךלה
 םהיבנלו םומ אוה וניבנלש םוקמ ,ןיעבש קדה רועב :םירמוא םירחאו , הנוילעה הפשב םומ
 " .םהל רמא--והל רמא ,ובירקהל םימכחה .ורבט---וכו רובס .אוה םומ אל (םיימורה יבגל)
 ,(רסיקל רבדה תא) דיגיו ךלי אלש ידכ ,(ןישלמה תא) ונרהל ורבפ-'וכ] הילטקמל רובס
 סוטיצַאט הירוטפיהה ירפוס לש םתודע יפל) רסיק ןורינ תא םהילע (רסיקה) חלש--"וכו ררש
 -'וכו אתאק יכ .(םידוהיה דרמ תא אכדל סוניספסא אבצה רש תא ןורינ תמאב חלש םופיסויו
 הלאכ תותוא ידי לע) םילשוריב לפנו (ץחה אב ,חרזמל ץח קרז ,(לארשי ץראל) אבשב
 דליל) דליל ול רמא--'וכו אקוניל ל'א . (םלעפמב וחילצי םא שָחנָל םילינר םינומדקה ויה
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 היִדָי יִרופַכְל יִעָבּו היתי יִבורְמְל יִעָּב אוה ךיִרְב אָשְרּוק :רמָא .ילָאְרְשְי
 . ריאמ יבר היִנַמ קפ = ,רינאְו לאו קרע ?אָרְבִג אּוהַהְּב

 ּהָב וה .ינָש תֶלִּת ּהָלע רַצ אָחֶא .רֶמיִק םוניְסּפָסֶאְל והיולע הירש
 . תָסָּכַה תיציצ ןבו עובש אָבְלַכ ןבו ןוירוג ןב ןומיִהְנ ;יִריִתַ אָתְלַת ּוהְנָה
 ותיב> םנכנה .לכש --עובש אבלכ" ןב : חמח ול הד ךקנָש --ןוירוג ןב ןומידקנ
 ותציצ התיהש - תסכה תיציצ ןב :עבש אוהשכ אצוי ,בלבכ בער אוהשכ
 .ימור ילודג ןיב תלמומ ותסכ התיהש יִרמַאְד אָּכִא . תותסכ יבג לע תֶרָרְַנ
 אָרַמַחְדְּב. :והָל רמא דחו : "יִרְעָשּו יִטחְב הל | אז אָנאא : והָל רמא דח
 םרד) יִביִצְרְל ןנָּבַר וחבשו ."יִביִצְדְּב. : והְל רמא דחו .'אָחְשִמו אָחְלִמּ
 :אדסח בד רמאה ,יִביִצְרִמ רב ,היִטָמַטְל רַמָמ הוה יִריְלקא לכ--אדסח
 .אָּתַש דחו םירשע 2 והֶל הָוה .(יביצה יכל 4 יִעָּב יִטִחְד 5

 רבו 5

 .אנפב הוחנ ירשו ומתה יִרְּבַמַ והנהל 8 ומק .יאתְלַמ אעיְִסמ

 : סותָיב תב אָתְרִמ 1

 הרמא ,הָחּולשל היִתְרַרַש .אָיוה םלשּוריד אָתְריִתַע םּותָיּב תב אָתְרַמ =
 ,אָבְל אָריִמְכ :הל רַמָא אָתֶא .ןֶּדְזַא ,לזָאדַא .אְָדיִמְס יל יִתְיַא ל : חיל

 די ,סכ סקופ

 שקבמ אוה ךורב שודקה-'וכו אשדוק . (שוחנ ןימ היה הז םג) ךקוספ תא ול קוספ :(שגפש ירבע

 קרע ב :רמולכ) אוהה שיאב (המשאה תא ללונל) וידי תא. תוקנל הצורו ותיב תא בירחהל

 .ריאמ יבר ונממ אציו רייגתהו ךלהו חרב--'וכו

 שלש (םילשורי לע) הילע רצו אב--'וכו אתא . םהילע (רפיקה חלש--'וכו הירדש
 החרזש--המח ול הרקנש .םהה םירישעה תשלש (םילשוריב) הב ויה--'וכו הב ווה .םינש

 .םיכר םידברמ לע ךלהל וכרד היהש--תותסכ יבנ לע . (תינעת תכסמב רפוטמכ) המחה וללגב
 הנותנ (הילע בשיש) ותפכ התיהש יפל "תסכ, ומש ארקנש ,םירמוא שי--'ןכו ירמאד אכיא

 -- וכו והל רמא דח .\רסיקה ינפ תא ליבקחל םשל 5 היהשכ) ימור ילודג לש םהיתואמכ ןיב
 םיטחב (םירוצנה תא) םתוא םנרפא ינא : (םיימורה ינפמ םיממוקתמהל) םהל רמא (םהמ) דחא
 --וכו וחבשו .םיצעב-יביצדב . ןמשו חלמ ,ןייב םתוא סנרפא ינא-'וכו ארמחרב .םירועשו

 רסומ היה תוחתפמה לכ--'וכו ידילקא לכ .םיצע קפסמ היהש רישעה תא םימכחה וללהו
 לש תורצוא םיששל ךירצ םיטח לש רצוא-'וכו אבלכא .םיצעה (רצוא) לשמ ץוח ותרשמל
 אלש אדסה בר דיפקה ןכל , ךכ לכ הבורמ םיצעב ךרצהש יפלו .םחלה תיפא השעמל) םיצע
 םירשע םהמ ל (הלאה תורצואב קופס) םהל היה--'וכו והל הוה .(ידמ רתוי םתוא וזבזבי
 -'וכו והל ורמא . (םייטורה ינפמ םיממוקתס) םיצירפ םהיניב ויה-')כו והב ווה .הנש תחאו
 אברק דבענו .(ריעה לע םירצה םיימורה םע) םמע םולש השענו אצנ :םימכחה םהל ורמא

 ופרש-'וכ\ והנולק .חילצי אל רבדח-אתלמ אעייתסמ אל .סמע המחלמ השענ--והיידהב
 . בער היהו (המחלמ תושעל םירוצנה תא חירכהל ידכ) םירועשהו םיטחה לש תורצואה םתוא תא

 הרמאו החולש תא החלש-'וכו היתרדש .התיה םילשוריבש הרישע-'וכו אתריתע
 4 ו
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 : הל רמאו אתא .ןַּבִּדְַא ,לזאדא .יל יִתָיִא לז :היל הרמא .אָּפַא אְָרַח
 .ןבדזיא ,לזאדא .יל יתייא ליז :היל הרמא .אָכָא אָרְְשּונ ,אָבְל אַתְרַח
 יתייא ליז : היל הרמא . אכיא יִרָעָשִַד אָחְמִק , אכיל ארקשונ : הל רמאו אתא
 אָנְחכָשמ יא ,זחֶאְו קפָא :הרמא ,אָנאָסִמ אָפיִלָש תֶוְה .ןבדזיא , לזאדא .יל
 : יאכז ןב ןנחוי יבר ּהָלַע ירק, .התמו אָעְרְכְב אָּתְרַ הל ביִתיִא .לכיִמְל יבמ
 אָסיִנָּתַאְו הלכא קודצ .יברד תֶרָנּורְּג :יִרָמַאְד אָבִא .ו'וגו "הֶגְנַעַהְו ףב הָּבַרָה
 יִכ .םֶלֶשּורְי בורחל אָלְּ ,אָהיִנְַתְּב ןיִנָש ןיִעְבְרַא ביִחָי קודצ יברד .התמו
 ץימ ,תורָנורֶג היל יתָימ ,יראב הָה יִכָו ,יארְּבַאַמ יוחתמ הוה ,ירִמ לָכָא הוה
 היתירָש ,אָפְסַכְו אָבַהּד לכל הָקפַא ,הָשפנ אָחיִנ אק הָוה יכ .והָל יִדָשו והימ
 .יוכיִלְשי תוצוחב םֶּפְב : ביתכד ּוניה '?יל יִעְּבַמ יאמְל יאה. : הָרַמִא ,אקושב

 . סונָיְסַּפְסַאְו יא ןּב ןנָמּוי יִּכַב זז

 יאכז ןב ןנחוי ןברד היִתָחֶא רַּב ,םלשוריד .יִנְיְרַב שיר ,אָרְקיִכ אבא
 יִכָה ּותְרְבָע תמיא דע, :ל'א ,אָתַא ."יאָּבְנְל אָעְנַצְב אָּתַ. :היל חלש .הוה
 ידמ והָל אָיִמָא יִאּד ?דָּבְעֶא יאמ. :ל"א "?אָנּפַכְב "אָמְלָעְ היל ותלמקו
 .'ִאָּתְרֶפ 'הלצה יוהד רָשָפא ,קופֶאְר ידידל אָּתְנַפ יל יח ": ל"א ."יל ולמק
 אירפ יִּדִמ יִתָיַאָו ,ךב ולישילו אָמְלָע יִלָ ותילו יִרָיִצְקִּב ךָשפנ טוקנ, :ל"א
 שָנַא ךב לועיל אלו ךדימלת ךב ויעיל .ּהיָשָפ חנד :ּורְמיִלְ בג יִנְנַאְו
 ,'אָתיִמִמ לילק איחר יטדנ והא .תַא לילקה | ְךּב ןושגרל אָלד ,אָניִרְחֶא

 ישי ןז לסקזמי2 .וג ,הכ סולד

 .(תלפה םחל) רכטנ ,(חילשה) ךלוה ונדועב--ןברזא לזאדא .תלפ םחל יל אבהו ךל :ול
 (סנ .םחל) רביק תפ--אכיא ארקשונ .שי (היקנ) הנבל תפ ,ןיא תלפ--'וכו אכיל אדימפ

 : הרמאו הילענ תא הפלש-'וכו אפילש תוה .שי םירועש חטק-אכיא ירעשד אחמק .שי
 הלגרב המהב יללנ לש שרפ קבדנ-'וכו הל ביתיא .לוכאל המ רבד אצמא םא האראו אצא
 --תרגורג .םירמוא שי--ירמאד ,אכיא .הילע ארק--הלע ירק . (התוסינטסיא תמחמ) התמו
 .םילשורי ברחת אלש ,תינעתב הנש םיעברא בשי-'וכו ביתי . השלחו-אפינתיאו . השבי הנאת
 .(ותושיחכ בורמ ,ופונל ץוחמ) ץוחבמ הארנ (לכאמה) היה ,המ רבד לכוא היהשכ--'וכו הוה יכ
 תורגורג ול םיאיבמ ויה ,ומצע תא אירבהל הצרו ויתוינעת תא רמגשכ--'וכו יראב הוה יכו

 .הכלחשכ--יוכו השפנ אחינ אק הוה יכ .ןתוא ךילשמו (ןסיסע) ןהימימ תא ץצומ היה אוהו

 :הרמא יכ--'ןכו הרמא .קושה לא (םתוא) ותוא מ בהזהו ףסכה לכ תא האיצוה ,תומל

 | ?יִל המל הז

 ןב ןנחוי 'ר לש ותוחא ןב היה ,םילשוריבש םיצירפה שאר ,ארקיס אבא--'וכו ארקיס אבא
 רמא ,וילא אב--'וכו אתא .רתסב ילא אוב :רמאל (ןנחוי 'ר) ול חלש--'וכו חלש .יאכז
 < םיתיממ םכנהו (םיימורה םע םילשהל םינתונ םכניאש) ךכ םישוע םתא יתמ דע : (ןנחוי 'ר) ול
 דא ,רבד (םיצירפל) םהל רמא םא יכ ?השעא המ--וכו דבעא יאמ .בערב םלועה תא
 היהתש רשפא ,(ריעה ןמ) אצאש ,יליבשב הלובחת (יל אצמ) האר--'וכו יל יזח .יתוא וגרהי
 לכ ואביו הלוחכ ךמצע תא דמעה--'וכו טוקנ .(הרזע וזיא איכהל לכואש) הטעומ הלצה
 :(ךילע ורמאיו ךלצא והחינהו (הלכנ רשב) חירסמ המ רבד אבהו ךמולשב לואשל םישנאה
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 וטָמ יִּכ .רחא דצמ עשוהי 'רו דחא דצמ רזעילא 'ר וב םנכנ .יִבָה דע

 ,םֶתָהל אממ יכ | .קפ ,אָבָּב היל ּוחַתּפ ."ופחד ןברו : ורמאי :והל- רַמָא
 יִרְּ תְבַיִחיִמ. :היל רַמָא "ו אָבְלַמ ,ףלט אָמְלִש !אָּבְלַמ ,ּףְלצ אָמְלְש :רמ
 דע אנא אָּכְלַמ יא , ות 3 אכְלמ יל תירק אקו אָנַא אכל ואַלּד ,אָדַח :ילפק
 אָרְבַא- "אנ אָכְלַמ ואל, תְרָמָאקד, :ל"א "?יאּבִנָל תיִתֶא אָל יאמִא אְָּדאַה
 ביתכד ,ֶּדָיִּב םֶלָשּורָי אָרְסִמיִמ אָל ,תַא אָכְלַמ ואל יִאְר .ּתַא אָכְלַמ
 "מממ וריִדַא הָיָה :ביתכד ,ךלמ אלא "רידא. ןיאו ,י"לופו רידַאְּב ןונָבְלהְי
 ;י'ןונבְלַהְ הָוה בוטה רֶהָה, :רמאנש ,שדקמה תיב אלא "ןונבל. ןיאו .,י'וגו
 ינוירְּב '? אָנָדאָה דע יאָבְנְל תיִתֶא אק אָל יאַמָא ,אָנַא אָכְלַמ יא. :תְרַמָאְקְדּו
 אל ,הילע ךורכ ןוקְרְדּו שבד לש תיבח ,ןליא :ל"א ."ןיקבש אָל ןָּב תיִאד
 אָמיִתיאְו ףסוי בר הילע יִרְק .קּפִשֶא ?ןוקרד ליבשב תיבחה תא ןירבוש ויה
 :ּהיל רַמיִמְל היל יִָּבַא -- ו'לָּבְסי םָּמָעַדְו רוחַא םיִמָכַח ביִשִמ, : אביקע יבר
 "הל ןעְקְבָש אָחיִבָהְו ,ּהיל ןנילטקו ןוקררל " חיל ןנילקשו אָתְכַצ ןנילקש.
 ירמָאְו , רסיק | היל תיִמָּב ,םוק. :ל'א .יִמּורְמ היל אָקְתְסְרפ אָתַא ,יִכָהְדַא
 המסמל יִעָּב ,אָנאָתִמ דח םִיָמ הָיְה ."אָשיִרְּ ףבותואל ימורד יִביִשָח :ּוהְנָה
 "? יִאָה יאמ, :רמא .קָפַ אל ,ְיאל היפלשמל אָעְּב :ליַע "אֶל ניחא
 ןָשדת הָבּוט הָעּמְש, -. :ביתכד ל אָּיַתֶא הבומ העומש :רַעָמְצִת אָל :ל"א

 .סכ ,דמ סיעמי4 .סכ ,ג סיככד8 .לכ ,5 סימכיל .ד9 ,ו סיעמ1

 ,ךב ושינרי אלש ידכ ,רחא שיא סנכי לאו (ותאשל ךנורא תחת) ךידימלת וסנכיו ,תמ אוה
 יכ .ןכ השע--יכה רבע .תמה ןמ לק אוה יחהש ,םיעדוי (םדאה ינב) םה יכ ,לק ךנהש

 וב ודשח יכ) ורקדל (םיממוקתמה) וצר ,(רעשה חתפ לא) חתפה לא ואבשכ--אחתפל וטמ

 תא םתרקדש ,םכילע ורמאי םיימורה :ארקיס אבא םהל רמא--'וכו והל רמא .(יח אוהש
 אטמ יכ .אצי רעשה תא ול וחתפ--'וכו וחתפ .(קעצי ילוא) ופחדל--היפתדמל .םכבר
 --'וכו תבייחימ !ךלמה ךילע םולש :רמא ,(סוניספסא הנחמ לא) המש אבשכ--יוכו םתהל

 דע ,יכנא ךלמ םא ,דועו למ ול ארוק התאו יכנא ךלמ אלש ,תחאה : תותימ יתש התא בייח

 ךלמ תמאב ,"ינא ךלמ אל, רמוא התאש המ--'וכו תרמאקד ?ילא תאב אל עודמ התע
 ינוירב . ךדיב הרסמנ םילשורי התיה אל התא ךלמ אלול יכ ,(ךלמל תויהל התא דיתע) התא
 ליבשב .(ןָאקַארד) שחנ-ןוקרד ,ינוחינה אל ונב שיש םיצירפה--ןיקבש אל ןב תיאר
 תא רעבל ידכ ,ריעה תא תיחשהל םתא םג םתייה םיכירצ ךכ) ןוקרדה תא גורהל ידכ-]וקרד
 .וילע ארוק היה--הילע ירק .יאכז ןב ןנחוי 'ר קתתשנ-קיתשיא .(תכותמ םיצירפה

 ונא :ול רמול היה ךירצ אוה אלה--וכו יעבא .(וא :רמולכ) התא רמוא םאו--אמיתיאו
 םג םיפצמ ונייה ךכ) םיחינמ ונא תיבחה תאו ,ותוא םינרוהו שחנה תא םילטונו םיחקלמ םיחקול
 --וכו יכהדא | .(םייקתת ריעהש ידכ ,ריעה ןמ םיצירפה תא איצוהל ונידיב הלעי אמש ,ונא

 (ןורינ אוה) רפיקה תמ יכ-'וכו תימד .ימורמ חילש (סוניספסא לא) וילא אב הכו הכ ןיב
 סוניספפא) לענ-'וכו םייס הוה .(ךכילמהל) שארב ךבישוהל םירמוא ימור (ילודנ) יבושחו
 תא ףולשל הצר ,(ולגר לע) הלע אלו רחאה (לענה) תא לוענל הצר ,דחא לענ (העש התואב

 יאמ .(הרושבה לע החמש בורמ ונשדתנ וירבאש יפל ,ולגר לעמ ףלשנ אל) אצי אל ,ינשה
 .ךל האב הבוט העומש יכ ו לא : ןנחוי 'ר ול רמא-'וכו ל"א ? תאז המ-יאה

 בח
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 ףלֶמלְו הינמ ךְְטַב אָבְתִִמ אָלְד ,שָנִא יחי. '?היִתְנִ יאמ אָלֶא .ו"סֶצְע
 רַחַאַמּ. :היל רמָא .ליע ,יִכָה דבע .יםֶרָּג שָּבִיִת הָאְבְנ םּורָו, :ביתכד ,ָּמק
 יִרָמִא אָלְו :ל"א '?יאָּבִנְל ּותיִתֶא אָל יאַמָא אָנַדאָה דע ,יאַה יִלְכ ּותְמיִּכַחְד
 ,אנרדשמ אָניִרחַא שיניאו אָנְלֶא לזימ. : ל"א ."ףל ירמא ימנ אנא, :ל"א "דל
 ןברד אָפְלַשּושְו הימכחו הנבי יל ןח. :ל"א .'ךל ןַּתָאּד ,יִדמ יא יִעָּב אָלֶא
 :אביקע 'ר אָמיִתיִאְו ,ףסוי בר היִלַע ירק ."קודצ 'רל היל ןיפמד אָתְנְמִאְו לאילמג
 אָדָה הָנְקֶּבָשל. :היל רמימל היל יִעְּבִא -י"לָּכַסָי םֶּתְעַדְו רּוחַא םיִמָכָח ביִשַמ
 .יוה אל ימנ אָּתְרַפ הָלָצַהְו דָבַע אָל יאַה יִלְכ אָמְלִּד :רַבָס אוהו .'אָנִמְ

 אימ הויקשא אָמְמ אָמוי ? איַה יאמ "קודצ 'רל היל ןיפמְד אָתומא
 .אָתְרַפ אָּתְרפ היִעַמ חורף דע אָחמקד אָימ--רחמל ;אָקּופסְר אָימ--רחמליראָפִד

 .עָשְרַה םוטיט .ןש

 הז - "וב ּוָמַח רוצ ומיהלָא יא רמָאְי א. .עשרה םוטיטל הירש ,לוא
 ישדק תיבל םנכנ ?השע המ .הלעמ יפלכ ףריגו ףריחש ,עשרה סוטימ
 ,אצויו ץֶּבַצַבִמ םד היהו םנ השענו ,תכורפה תא רָּצִנְו ףיס לטנו םישדקה
 םֶתותּוא ומש ףדעומ בֶרַקְב ףירְרוצ ּוגָאש. :רמאנש ,ומצע תא גרה :רבסקנ
 התאש ,השקו ןיִסָח ךומַכ יִמ--י'הָי ןיסח ףךומָכ יִמ. :רמוא ןנח אבא ."'תותוא
 יִמ. :אָנִת לאעמשי 'ר יבד !קתושו עשר ותוא לש ופודיגו וצואינ עמוש
 : !םיִמָלָאָּב ףומכ ימ--?'ה םיִלָאָּב הָכּומְכ

 .65 ,וט תומסל .ט ,טפ סמ5 .ד ,דע םינסקפ 1 ,כל סירכד4 .סכ ,דמ סיעסיפ ,ככ ,זי סספ 3 ,וע י)סנ1

 החונ ךתעד ןיאש םדא אובי--וכו שניא יתיל ?(הזל תושעל יל המ) ותנקת המ-חיתנקת יאמ
 הלעו ןכ השע--לייע יכה דבע .(ךרשב לָָּנ והארמלו) ךינפ לע רובעיו (ואנוש התאש) ונממ
 ?ולא םתאב אל עודמ התע דע ,ךכ לכ םתמכחש רחאמ -'וכו \ תימיכחד .ולגר לע לענה
 תיבחה תא םירבוש,,ש) ךל יתרמא ןכ םג ינא-'וכו ימנ אנא ?ךל יתרמא אל יכו-ךל ירמא אלו
 רחא אבצ רש) רחא שיא הלשאו הזמ :ךלא ךולה ינא-'וכו לזימ אנא .("ןוקרדה ליבשב
 לאו הנבי ריעה תא בירחת לא-הימכחו הנבי יל ןת .ךל ןתאו רבד ינממ שקב אלא ,(ימוקמב
 הלכת אלש) לאילמג ןבר לש סחיה תלשלש-לאילמג ןכרד אתלישושו .הימכח תא גורהת
 .הלוח חהיהש) קודצ יבר תא ואפרי רשא םיאפורו-היל ןייכמד אתווסאו .וותיבמ תואישנה

 -'וכו רבס אוהו .תאזה םעפב (םילשורימ) הנממ ףרי--'וכו הניקבשל . (ויתוינעת .תמחמ

 חלצה וליפא זאו ,השעי אל (הזה לודגה רבדכ) ְךכ לכ ילוא ;בשח (ןנחוי 'ר) אוה לבא
 | .היהת אל השעומ

 והוקשה ןושארה פויב--'ןכ| אמק אמוי ?ותוא םיאפרמ םיאפורה ויה המב--איה יאמ
 = אימ .חמקב םיברועמ םיסג םיבוס םהב ורשש םימ-אקופסר אימ .םיבוס םהב ורשש ,םימ

 .טעמ טעמ (םיקמוצמ ויהש) ויעמ וחורש דע-'וכ\ חוורד דע . חמק ימ--אחמקד
 :רמולכ-ומצע תא גרה בשחו-רבסקו .רקד-רדג .ברח-ףיס .וחלש ,ךלה-הירדש לזא

 םדהש ,ורמא-תותוא םתותוא ומש .וב דעותמ התאש תיכב-ךדעומ ברקב .ה"בקה תא
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 םילכה לכ איבהו יִנָתּוגְרְג ןימכ ואשעו תכורפה תא לטנ ?השע המ
 : רמאנש ,וריעב חבתשהלו ךליל  ,הניפסב ןבישוהו הב ןחינהו שדקמבש
 רַשֶא ריִעָב ּחְּכַּתְשָיְו ּוכָלַהְי שודק םוקִמִמּ ּואָבְו םירובק םיִעָשְר יִיִאְר ןֶבְבּ
 אלא ,"וחכתשיו, ירקת לא ;"םיצובמ אלא ,"םירובק, ירקת | לא -י'ּושַע כ
 .היל ןיְלְגַא ןֶרְכַטִמְד יִלָמ ּוליִפִאַה ,שממ "םירובק. :יִרְמְּטְד אָּכִא ."וחבתשיו,
 ןיא ולא לש םהיהלאש ,ינא המורמב. :רמא .ועבטל םיבש לושחנ וילע דמע
 פא ,םימב ועבט--ארפיס אב ,םימב עָּבְמ--הערפ אב .םימב אלא ותרובג
 ימע השעיו השביל הלעי ,אוה רובג םא .םימב ינעבטל ילע רמוע אוה

 ! עשרה ושע לש ונב ןב עשר ןב עשר. :ול הרמאו לוק תב התצי "!המחלמ |
 "! המחלמ המע השעתו השביל הלע ,המש "שּותי.ו ימלועב יל שי הלק הירב |

 אק הוה דח אָמּוי .םינש 'ז וחומב רקנו ומטוחב םנכנ שותי אב ,השביל הלע
 !אָתְִת אָכִא : רַמָא .קָּפשא ,אָּתְפַרַא לוק עמש .אָחְפנ יִבְד אָבְּבַא ףלִח
 לארשיל :יןוז 'ד היל ביִהָי םיבכוכ דבועל .היָמִק וחמו אָחפִנ וחימ אמי לאב
 ןיּכ .ףלואנ ןאכמ ,יִכָק דָבָע ןימיי ןיִתְלָּת רע .ףאְנְמְּב תיִָח אקד ךיתסִמ : :ל'א
 ,תמשכו ,ימור ילודג ןיב יתייה ינא :אבורע ןב םחניפ ר'א : אינת .שֶר ,שָרָד
 :ַאָנִת אָחיִנְתַמְּב .םיעלפ 'ב לקשמ ,רורד רופצכ וב ואצמו וחומ תא ועצפ
 .לזרב לש וינרפצו תשחנ לש ויפ :ןניטקנ .ןירטיל 'ב לקשמ ,הנש ןב לזוגב
 ימי בשא ּהיִמְמְַל ּורדְבְלּו אָרְּבִג אּוהַהל היולקל :והָל רַמָא ,תָיִמ אק הזה יב
 .אָניִדְּב היִַמְקולְנ יִאְרּוהיִד אָחְלֶא היַחְכְשל "אלה

 . אָבְלַמ רּוט ןְַּרִמ

 אָנְתַח יקפמ וה יִּכ ,יִגיהְנ וחד .אָבְלמ רוט בורח אָקְלּוגְנְרַתְו אָלוגְיְרְתַא
 ."ןילוגנרתכ וברו ורפי. :רַמולּכ ,אָתְְּנְְִו אָלְנְרִת והימק יקפמ--אָמְלַכְו
 ,\הילע ּולַפְנ .והָינמ העל | יִאְמּורר אָּבְִג ףיִלָח אק הנה דח אמי

 < ,ם תנסה

 םינומטה םירבדה וליפא-'וכו ילמ וליפא .לפ-ינתוגרנ .םיהלא םד אוה תכורפה ןמ אציש

 םימיה דחאב-'וכו דח אמוי  .לג-לושחנ .ול ולגנ (םינומט תויהל םכרדש ,ףסכו בהז תורצוא)
 אכיא רמא .שותיה קתתשנו שיטפה לוק עמש--וכו לוק עמש .חַפַנ תיב לש חתפה לע רבע
 וכחו חפנ םיאיבמ ויה אמוי לכב . (שותיה תא קיתשהל) 0 שי ןכ םא :םוטיט רמא-אתנקת
 דע .ךאנושב (המק האור התאש ךל יד-'וכו ךייתסמ .ןתונ היה-ביהי .וינפל (הכה)
 , שיטפה תכמל שותיח לגרתהש ןויכ ,האלהו ןאכמ ; ךכ השוע היה םוי םישלש דע-'וכו ןיתלת
 תוטל ךלהשכ -יוכו תיימ הוה יכ . תינונפ--רורד רופצ .(הלחתבכ רקנל בשו) וילא ןיכסה
 ידכ ,םימי העבש לע ורפא תא ורזפיו (יתוא : רמולכ) אוהה שיאה תא ופרשי : (וידבעל) םהל רמא
 .טפשמל והדימעיו םידוהיה יהלא והאצמי אלש

 ויה ,(הנותחל) הלכה תאו ןתחה תא םיאיצומ ויהשכ , םיגהונ ויהש-וכו יגיהנ ווחד

 ,םיאמוה לש דודג רבע םימיה דחאב-'וכו דח אמוי .  תלוגנרתו לוגנרת םהינפל םיאיצומ
 טהילע (םידוהיה) ולפנתה-'וכו ולפנ .םהמ (תלוננרתהו לוגנרתה תא) סוחקל-והיינמ והנילקש



 0 1 0 כ ל ל

 לארשי תורפס 4

 תוח .והילע אָתַא ."יִאְרּוהְי ךֶב ּודָרְמ. :רסיִפל היל .ּורמָא ,ותַא .והָנוחְמ
 היִנאָתְ רסק "הילקש .והָּב לָטְקְו אָליִכ ץפק הנה אַמּורָּד רב אוהה וחב
 יִרְסִמִת אָל ,ךְל אָחִיִנ יא והיִלְכ אמל היִנּבְר :רמא , אָעְרַאְא היָבתּואו
 < \אָמּופ היִלָשְַא ."! אָרְבג רַחְב יִדיִּב " היַחּוכְלַמְלּ היריד ,אָרְבִג אּוהַהְל
 .ג"ּניִתואְבְצְּב םיִהְלֶא אַצַת אל ּוָּתְחִ םיִהְלֶא הָּתַא אלה. : רמָאנ אָמורּב רַבְל
 : רַמָא .הישְפנ חַ היִשְּכְרַכְל היִטְמש אנקרה אָתַא ,אפכה תיבל לע
 ּולָכָאְו רוקד . לא והָנקְבש ."והְנקְּבָשָא ,אָנְמז אָה אָסִנ יל שָחְרְתִאְ ליאה
 = +רמֶא .אָליִמ - קּוחרַב אָקְנפֶשִנְר יִנוילַב .יִזְמְמִא .דט .יִנְרָש וקילדאו ותשו
 יִפְלַא הֶאַמ תֶלִּת :יסא ר'א .ּוהְיְלַע אָתַא רדה ."יִאְדְוהְי יִב ודָח אק אָדְחִמ
 ּךהְבּו :אַתְוליל אָתְלִתּו ןימוי אָחְלִּת הב ּולטקו אכלמ רוטל וליט אפיס יפילָש
 .ִנָמְב .יִנָק יִעְדָי ומ אָלְו יח ילּולַה אָמְּ

 . רַתיּכ ןכְרִח ו
 יִלְתָש -אקְוני דליתמ .חָוה יִּכ :יִניקְנ וחד .רתיִּב בּורֶח קפסרד אקָשא

 = .אָנְְ יהל יִדְבָש והְל יציק .יבְסנמ ווק יִכְנ ,אָחיִנְרִת יִלָתַש -אָתְקונ ,אָוְרַא
 אורא וצק . קפסרר אקש רַבְתִֶא .רֶמיקְב היִּתְרְב אָפְלָמ אק תָוה אְדַח אמו
 ב ודרמ. :רֶסיִפל היל ּורמָא ,ותֶא .והְנחְמ ;והָילַט .לופנ ותא .ּהָל ּוליע
 . ןהילע אָתַא ."אְּוהְי

 ו ירא אדי ר"א -יילאָרְשַי ןרק לפ ףא יִרָחַּב עד
 גרהו ,תורבלש העשב רתיב ךרכל וסנכנש ,המחלמ ינרק ףלא םינומש ולא
 רמאת אמש .לודגה םיל לפנו ןמד ךלהש דע ,ףטו םישנו םישנא הב

 ,ג כ סכיספ .כ' ,ם סילסה1

 דדחא ימורד ןב םהיניב היה-'וכו הוה | . םהילע רסיקה (הלע) אב--והיילע אתא .םוכהו

 ץראה לע וההיגהו ורתכ תא רסיקה חקל-'וכו הילקש .םהב גרוה היהו לימ ץפוק היהש
 תאו (יתוא : רמולכ) אוהה שיאה תא רוסמת לא ,ךינפל יוצר םא ,ולכ םלועה לש ונודא : רמאו

 .סנכנ-לע . רמאו אמורד רב תא ויפ והלישכה-'וכו הילשכא . דחא שיא לש וידיב ותוכלמ
 :רמא--'וכו רמא . תמו (רוחאל אצויה יעמה) תשכרכה תא טמשו שחנ אב--'וכו אנוקרד אתא

 . (םידוהיה ןמ ףרא) םחינא (אמורד רב דימ יתלצנש) תאזה םעפב סנ יל השענש רחאמ :רסיקה

 וקילדהו ותשו ולכאו (החמשמ) םידוהיה וצפק-רוקדזיא .ול ךלהו ם פחינה-לזאו והניקבש
 ול התיהש ימ) לימ קחרמב םתוחה תועבט תורוצ (םיימורה ליח ישנאל) וארנש דע ,תורנ
 -- וכו אדחימ | .(ריעח ןמ לימ קוחירב תורגה רואל הריכמ היה ותעבטב הרוצ
 -'וכו האמ תלת | .םהילע הלעו רזח-והיילע אתא רדה .םידוהיה ילע  וקחשו קוחש
 הזמ רבעמז" ,תוליל השלשו םימי השלש הב ונרהו אכלמ רוט לע ולע ברח לש תואמ שלש
 : .(םיתמומב) הלאב (םיגנוחה) הלא ועדי אלו תולוחמו תולהצמ (ריעב)

 ויה הדלי הדלונשכו ,זרא םיעטונ ויה דלי דלונשכ :םינהונ ויהש--'וכו יניהנ ווהד

 ,(םיאושנה תירבב םאובב) םיִאָשְנ ויהשכו-'וכו יבסנימ ווה יכו .(עססערפיצ) תינרות םיעטונ

 .רסיקה תב (ריעב) הרכע םימיה דחאב-'ןכו אדח אמוי . הפוח םחמ םישועו םתוא םיצצוק ויה

 < רנקת) הל והולעהו זראה תא וצצק--'וכו וצק .האושנח הבכרטה ןפוד רבשנ--'וכ| רבתיא
 ינרק .םוכהו (םילעופה לע) םהילע ולפנתהו םידוהיה ואב--'וכו ותא .(הבכרטה ןפוד תא וב
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 ינש : רמוא לודגה רזעילא יבר : אינת .לימ התיה הקוחר ?התיה הבורק
 ורעישו ,ךליא .ךשומ דחאו ךֶליִא .ךשומ דחא ,םידי תעקבב שי .םילחנ
 ומוא ּורָצַב םינש עבש :אָנִת אָתיִנְתַמְּב . םד דחאו םימ םיקלח ינש :םימכח
 .לבז אלב לארשי לש םמדמ םהימרכ תא םלועה

 , תודְלִיו םיִדָלי תּואְמ עַכְרְּב הֶשעמ וז

 ןמצעב ושיגרה .ןולקל ובשנש ,תודליו םידלי תואמ עבראב השעמ
 םלועה ייחל םיאב ונא ,םיב םיעבוט ונא םא :ורמא .םישקבתמ םה המל
 תולצִמִמ ביִשָא ,ביִשֶא ןָשֶּבַמ 'ה רַמָא. + םהבש לודגה םהל שרד ? אבה
 ןיעבומש ולא :"םי תולוצממ בישא. ,תוירא ינש ןיבמ :"בישא ןשבמ,--+"םַי
 םידלי ואשנ .םיה ךותל  ולפנו םלוכ וצפק ,ךכ תודלי ועמשש ןויכ .םיב
 ונכרח ןיאש ,ונא ,ךכ--ךכל ןכרדש ,וללה המ :ורמאו םמצעב רמוחו לק
 ;רמוא בותכה םהילעו ,םיה ךותל וצפק םה ףא .המכו המכ תחא לע-ךכל

 ,י"הָטְבַ ןאצְכ ָּכָשָחָנ םיַה לָכ ונח יל יִ =

 ןב לאעמשי .יבר לש ותבבו רנבב השעמ : בר רמא הדוהי בר רמא
 : רמוא הז ,דחא םוקמב םהינש ּוגוַנ םימיל . םינודא ינשל ובשנש ,עשילא
 ןיאש ,החפש יל שי. :רמוא הזו ,"םלועה לכב ויפויכ ןיאש ,דבע יל שי,
 . תודלווב קלחנו הזל הז םֶאיִשַנְו אב : ורמא ."היפויכ ולוכ םלועה .לכב
 :רמוא הז .הז תיוז ןרקב הבשי וזו ,הז תיוז ןרקב בשי הז .רדחל םופינכה
 תב תנהכ ,ינא, : תרמוא תאזו "1 החפש אשא ,םילודג םינהכ ןב ןהכ ,ינא,
 ,רחשה דומע הלעש ןויכ .הלילה לכ וכבו "! דבעל אָשָנֶא ,םילודג םינהכ
 ןהילעו .ןתמשנ האציש דע ,היכבב ועגו הז לע הז ולפנ הז תא הז וריכה
 , ?"םִיִמ הָדְרַי יִנִע יִניַע הָיְכוב יִנָא הָלא לע, :הימרי ןנוק

 ,ישש קרפ
 , םיִמָכַה לֶש םֶחְבְש (ה

 םכח-ריאמ 'ר :םימכח לש חבש הנומ היה הדוהי ןב יפיא :אינת

 ; םיזוגא לש לג -- ןופרט יבר : הָצְרֶיַשְבִל םכח -הדוהי : יבה ג רפומע

 וש סכו8 | .גכ ,רמ סמ .גכ ותכ סיפסת1

 תעקב .םיה לא--התיה הבורק .אבצ דודג לכ ינפל םיכלוהה תונרקה יעקות--המחלמ
 .לארשי .ימדמ ולבדזנש ,םהימרכ יבנע תא ורצב-'וכו ורצב .ףטוש-ךשומ . םוקמ םש-םידי
 .ונטדזנ-ונוודזנ .ןשבב םייוצמה--תוירא ינש ןיבמ-

 ומכ-םיזוגא לש לג .םכח היה ,וירבדב בשוימ תויהל הצרשכ--הצרישכל םכח ה
 ו ןופרט יבר םג ךכ ,הז לע הז םילפונו םילגלנתמ לכה ,םהמ דחא םילטונשכ ,םיזונא לש לג



 0 * תי 7 6: .- 0 ₪ . "7
1 9" - . . ₪ 

 י% "  ו 4 4%

 רש * : - 0 . -

<7 3 2 ֶּ , - 

 "= לארשי תורפס 56

 --בקעי ןב רזעילא יבר  תנשמ :םיִמָשַּב לש הפוק-הירזע ןב רזעלא יבר
 .'אָעְמַק איצומו הברה ןחוט-ןועמש יבר :ומע וקּומָנ-יפוי יבר :יקנ בק
 .ןועמש 'ר רמא ןכו .ןיּבֶס אלא איצומ וניא--איצומש המו ,אָעְמַק חַכַשְמ : אָנִת
 ..אביקע 'ר לש ויתודמ תומורתמ תומורת -יתודמש ,יתודמ ונש ,יִנָּב :וידימלתל

 :םילכורה תפוק--ירונןב ןנחוי יבר :םּולָּב רצוא-ע"ר : תֶאְיִמ תונח--לאע5שי 'ר

 ,יעיבש קרפ
 : םידָשה ּךְלָמ יאדְמָשַאְו המלָש ָךְלָמַה (ו

 :םירש, :"תודָשְו הָּדש סֶדָאָה יִנָּב תונְנְעַתְו תּורָשְו םיִרָש יל יִתיִשָע
 הרש, ,תואצחרמו תוכירב ולא--"םדאה ינב תוגונעתו, ,רמז ינימ ולא--"תורשו
 ? היִל יִעָּבַא אמל ןיִתְדיִשְו הָריִש .ןיִתְדישְו הָדיִש :ּומְגְרַח אָכָה--"תורשו
 :ןָבְרְ והָל רַמָא + י'וגו "הֶנְבִנ עָסמ הָמְלֶש ןָבָא ותוָּבהְּב תֶיַּבהְ  ביתכד
 רמא ."דופא ינבאל השמ יִתָיִאְּ ,אָריִמָש אָכַא. :היל יִרְמִ '? דָּבְעָא יִכיַה
 .,יִָרַחֶא והְנִשְבַּכ , ןיתדישו הדיש יִתָיַא : היל ירמא '? חַכָתָשָא יִכיַה. : והל
 : יִרָמְא .יִדְרְהֶא והְניִשַבְּכ , ןיתדישו .הדיש יִתָיַא ."ךל ולגַמּו יִעְרָיְד רשפא
 'היִתִיִא אָביַה :והֶל רמא ."ערָי ,יִריִשְר אָּכְלמ ,יאְרְמְשַא אָמְלִד ,ןניעְרָי אל ןנא,
 גיִסִַמּו אמ היל אָיְלמּו אָריִב היל אָיְרּכ ,ןֶלֶפ אָרּוטְּב הָיִחיִא. : היל ירמא

 . 1 5 סיכלמפ ,ת ,כ תלסק1

 .תונח . הדנאהו הכלהה ,הנשמה ,שרדמה ,ארקמה ןמ היאר ול איבמ היה ,רבד ולאש דימלתשכ
 איביש דע ןיתמיש ,הנוקל רמול ךירצ ינונחה ןיאו ,ןכוטה ןמ הב אצמנ לכהש ,תונח--תנזוימ
 -רצוא .ויפב ךורעו ולצא ןמוזמו ןכומ לאעמשי 'ר לש ודומלת םג היה ךכ ,רחא םוקטמ ול

 --םילכורה תפוק .רדס ילב הזב הז םיברועמ ודומלת ינינע לכ ויהש ,רונס רצוא--םולב

 תפוק--םימשב לש הפוק .תדחוימ הציחמב רדוסמ ןימ לכו. ,םינימה לכמ הרוחמ הב שיש

 -תורוחס ינימ םנ הב שיש םילכורה תפוק ןכ ןיאש המ ,םימשב קר הב שיש ,םימשב ירכומ לש

 :הכלההו יקנ היה ,רמאש המ לבא ,(תמצמוצמ) בק קר התיה ודומלת תדמ--יקנו בק .םירחא

 תכשמ .ונינש--אנת .טעמ--אעמק . הברה דמול--חברה ןחוט .ותומכ דימת: התיה

 :חכוש היהש המו-'וכו איצומש המו .טעמ קר ודומלתמ חכוש היה ןועמש 'ר--אעמק

 .יתרות תא ודטל-יתודמ ונש .םיבושח םניאש םירבד : רמולכ , םיבוס אלא היה אל 8
 ְּ ..אביקע 'ר לש ויתוינשמ ירקע ךותמ םיתמרתו םיתררב--ע'"'ר לש ויתודמ תומורתמ תומורת

 -ןכו רמא ? ול וכרצנ המל-היל יעבא יאמל .הבקנ הדשו רכז דש-ןיתדישו הדיש (ו
 ירמא .(? לזרב ילכ ילב תומלש םינבא תיבה תא הנבא ךיא) ?השעא ךךיא : םימכהל םהל רמא
 חתפל) דופאה ינבאל השמ איבהש , (םינבא וב עקבל אלפנ יעצמא ןיט) רימש שי :ול ורמא--'וכו
 =יהדשו דש אבֶק--'וכו יתייא ?יוצמ אוה הפיא--חכתשא יכיה .(םיטבשה תומש תא וב
 .רנחנא :ורמא--'וכו ירמא . ךל ולניו (רימשה םוקמ תא) םיעדוי םהש רשפא-דחי םתוא ףוכאו
 :ארוטב היתיא ?ונשי אוה הפיא--היתיא יכיה .עדוי םידשה ךלט יאדמשא ילוא ,םיעדוי ונניא
 "תטותחו ןבאב הסוכמו םימ האלמו הרופח ראב ול םש ,ינולפרה לע (ןכוש) ונשי אוה-'וכ\
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 אָעיִקְרִד אָתְביִמִמ רַמָגְו אָטיקְרל קְלָס אַמוי ל .היִקְנַפְשְנְּב אַמיִתַח אַ \
 היל ילנמּו היקְנפשֶנָל היל ריס יִתָא אָעְרַאְ אָהְביִתִמ דַמָנ "אָטְראל תָחְנְו
 . "לאו היל םֶתָחְ 5 יִַכְמּו יתשו

 םש ּהָלע קיקחד אָּתְלְשוש היל בַהְי ,עדיוהי ןב והינבל היל .היִרְּבַש |
 אָריִב אָרְּכ ,לֶא . אְרְמַחְר יקימ אָרְּמַע .יִבָכְנ םש הָלַפ קיקחב אָתקועְו
 והנְכפשו יאלָעַמ אָריִב אָרּכ .אָרְמַעְד אָבְבְגְב והְניִמַתְּ אמל והנפש יאָתַּתִמ .

 ,הָיְלִג ,אָקְנפָשְָל היריס ,אָתָא יִּ .אָנְליִאְּב ביתי קילס . יהנמטו אָרְמִחל
 אל -ויַכַי אל וב הגוש לְָ רָכש הָמּוה ןייה ץל, : ביתכ : רמא ,אָרְמַח ּהיָחְּבְשַא
 ,אָתְלַשוש היִב אָדְש ,אָתַא ,תַחְכ .אָננּואְנְר ,יִּתְשִא .היל איִנְאָל ,יחצ יִּכיִּתְשֶא
 ,אָתְאְו היל טקנ יִּכ" !ךְלטי ףרמד אָמש : ל'א לזרפמ אק הוה ,רַעּתִא יִּכ . ּהיִמְתס
 ;אָּתְלמְִ איהַהְד אָבּוכ יִּבִגאָטִמ .הָיִרש ,אָחיִבְל אָטִמ הירש ,היּב ףח ,אלקד אממ
 : ביתכד ּוניַה : רמא .אָמְרְג יב רבת ,ּהינמ היִתְמוקְל אָפַכ ,היל אח היא אקפנ
 ּהיִקְפִא ,אָחְרואְב יעט אק ההד ,אָימס אָזְח .יםֶרָג רָּבָשָּת הָפַב ןושְלְו
 אתו אָזַח .היִחְרואָל היקְסִא ,אָחְרואְב יִעָמ אק הוה ,אָיור אח .היִחְראל
 היל רמָאְק הוה ,אָרְבִ אּוהַהְל היִעָמְש .הָבּב ,הָל ידָדַחְמ .אק וחד
 הוה ,אָמְסק אוחה אזח .ךיִחַא נט בָשְל .יִנאָסַמ יל דָבַע, :אָפָכְשֶאְל
 אמי .ימוי אָתְלִּת דע המלשד הבל ּהּולָיע אֶל .םֶתַהְל אָטִמ יִּכ-.ךיחא ,םֶמְק

 .ומ  ,סכ סעפ | .כ ןכ יפכמ1

 דמולו ץראל דרויו עיקרבש הבישיב דמולו עיקרל הלוע אוה םוי לכבו-'וכו אמוי לכו . ומתוחב
 ,ול ךלוהו המתוחו התוא הסכמו התושו (ראבה תא) התוא הלגמו ומתוח תא קדובו אבו ץראבש הבישיב

 הילע קוקח היהש ,תלשלש ול ןתנ ,עדיוהי ןב והינב תא חלש--'וכו היל היררש
 ךלה--'וכו לזא .ןיי תודונו רמצ תוזגו ,שרופמה םש הילע קוקח היהש ,תעבטו ,שרופמה םש
 ימ תא) םימה תא קירהו (יאדמשא לש ורובמ הטמל ,רהה  דרומב) תחתמ רוב הרכו (והינב)
 תא) םתוא םתסו (תורובה ינש ןיבש הציחמב בקנש ,רוח ךרד ןותחתה רובה ךותל ןוילעה רובה
 וכות לא ךפשו (יאדמשא לש ורובמ) הלעמל רוב רפחו ,רמצ תוזנב (תורובה ינש ןיבש םיבקנה
 רובה תאו ןוילעה רובה .תא) םתוא אלמו (יאדמשא לש ורוב ךות לא ךפשנו דריש) ןייה תא
 אתא יכ .ץע לע בשיו הלע .(ול השענש השעמב שיגרי אל יאדמשאש ידכ ,רפעב אלמ ןותחתה
 --יתשא אל .ןוי (אלמ אוהש) ותוא אצמו רובה תא הלנו םתוחה תא קדב ,אב יאדמשאשכ--'וכ|

 . םדרנו רכתשנ ,התש-'וכו יתשא | .קפאתהל לוכי אל אמצשכ-"וכו יחצ יכ .התשא אל

 .וראוצל ביבסמ תלשלשה תא) רנסו תלשלש וילע ךילשה ,(ץעה לעמ והינב) דרי-'וכו תיחנ
 : והינב ול רמא--'וכו ל"א .(תלשלשה תא קתנל הצר יכ) ללותשה ,ץיקהשכ-'וכו רעתיא יכ
 ,לקדל עוגה  ,ךלהו (והינב) וב זחאשכ-'וכו םיקנ יכ . ךילע (היבקח לש ומש) ךנודא םש
 -'וכו יבג אטמ .וליפה תיב לא עיגהשכ-היידש אתיבל אטמ . ולופהו (יאדטשא) וב ךכחתה
 ,(הלהא תא רערעי לבל) וילא הננחתהו (הנמלאה) איה האצי ,תחא הנמלא לש להא לא עיגה
 .םצע ול הרבשנו (וב שגנתהל אלש ידכ ,רחא דצל הטנו ,להאה ינפמ) .וינפמ ותמוק תא ףפכ
 אתודח אזח .רוכש--איור ,ךרדה לע והלעה ,ךרדב העתש דחא רוע האר--'וכו אזח
 םדא תא עמש--'וכו היעמש .הכבו ,הב חומשל וברהש ,(הנותח תחמש) החמש האר--'\כ\
 םטוק האר-וכו אמסק אוהה אזח .קחצ ,"םינש עבשל םילענ יל רופת,, : ןעצרל רמאש רחא
 המלש ינפל והואיכה אל ,והטלש רצחל) םשל אבשכ-וכו םתהל אממ יכ .קחצ ,םטקש דחא -
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 : ל'א ?ידידל .ימנ ןּתָשבְכַד רע תַעְבָש אָלְו אָמְלְע יִלְָכְל ּהיִתְטַבְּכ אָּתְשה

 ינשרוד ךלמה ןיא עודמ :םהל רמא ןושארה םויב--'וכו אמק אמוי .םימי השלש רהאל דע
 :-יוכו אתניבל לקש .(הברה התשש) וילע ףכא והתשמ-היתשמ היסנא ?וינפל (ינאיבהל)
 רמא יכה .המלשל תאז ורמאו ואב--'וכו אתא .תרחא הנבל לע התוא חינהו הנבל חקל
 ףכא ולכאמ--חלכימ היסנא .והוקשה ובוש :(הז וחשעמבש הנוכה יהוז) םכל רמא ךכ--'וכו
 וריפחה--הילכימ הינמ ודוגנ .ץראה לע החינה--אעראא הבתוא .(הברה לכאש) וילע
 הנק חקל--'וכו אינק לקש | .וינפל סנכנ םימי השלש ץקמ--'וכו ףוסל . ולכאמ תא ונממ
 ,,(התא : רמולכ) אוהה שיאה תומישכ ןה-'וכ\ ידכמ .וינפל והכילשהו תומא עברא וב דדמו
 .םג תשבכש דע תעבש אלו םלועה לכ תא תשבכ התע ,תומא עברא אלא הזה םלועב ול ןיא
 שדקטה תיב תא תונבל שקבמ ינא ,רבד ךממ שקבמ ינניא--'וכו אניעב אק אל ?יתוא
 אוהו ,רופמ אוה םיה רשל אלא ,(ה"בקה ותוא) רפמ אל יל--'וכו ידידל . רימשה יל ךרצנו
 ונבישיש ול עבשנ אוהשכ) ותעובש לע וילע ןמאנה ,רבח לוננרתל אלא ותוא ןתונ וניא (םיה רש)
 ,םירה לא ותוא איִבמ אוה-'וכו היל יטממ 1וב השוע אוה המו--היב דיבע יאמו .ול
 עקבתמ רההו ,רהבש פלס לע ותוא חינמו (םהמ סנרפתהל תונליאו םיערז לש) בושי םהב ןיאש
 אניק וקדב .בושי השענו המש ךילשמו ץע לש םיערז איבמו שפות אוהו (םיצירח וב םישענו
 אתא יכ .הנבל תיכוכזב ןקח תא ופצו ,םינב ול שיש ,רב לוגנרת לש ןק ואצמו וקדב--'וכו
 רימשה תא איבהו ךלה-'וכו לזא .לוכי אלו חנק לא אובל שקב ,ולוגנרתה אבשכ--'וכו
 < חיידש .לוק (המלש לש ודכע) וב ןתנ-'וכו היב אמר . (תיכוכזה יופצ .לע) וילע והחיגהו
 (לוננרתה) ךלה--'וכו לזא .(הטלש רבע) וחקל-הילקש . (רימשה תא לוגנרתה) ותוא ךילשה
 | .(הב דמע אלש) ותעובש לע ומצע תא קנחו

 ? ךרדל ותוא תילעה ,ךררב העתש ,אוחה רועה תא תיארשכ עודמ--'וכו אמעט יאמ



 קטר( םת-שה הוד קתכ ה דר של הרפר שת ולה

 |00 0 .ןיטג :ילבב רומלת

 אוה רומג ג קי יאר היל יורכמ. :ל'א '? היַחְרְואְל הית ,אָחְרְואְּב

 5% . "אָמְלָטל לילסיל ל כ 0 חיִנ "יל יִדָבְעַו אוה רומג עשרה

 ןימוי ןיִפְלת וגב אָרְבִנ תָמיַמ יִעָּב. :ל"א "ז תיִכָּב ,אָתְורָח איִהָהְל ּהָתַח יכ
 ארבג אוההל ּהיִתְעִמְש יכ ,ט"מ, ."ןיִנש רַמיִלִּ ןטק  םביל רַטְנִמ  אָיעְבּו
 ימוי 'ז-אּוהַה. :ל"א '? ָתְכיַחא ,ןיִנָש בָשְל יִנאָסִמ יל דבַע ּאָפָכָשֶאְל ל"אד
 הוהד ,אָמְמַק אוחהל היתיזח יכ ,ט"מ.. "1 יִעָּב ןינש עבָשְל ינאסמ ,היל תיל
 ' אָבָאְב יאמ םוסקל ,אָּכְלַמְר אט יִּבַא בָתָי .הָוְהַה, : ל"א "ז תְכיִחַא ,םסק
 ,ּהיִדוְל יאק הוה דח אמוי .שדקמה תיבל הָיִנְבִד דע היּבַּג היַחְרַת "ו היִתות
 , תרשה יכאלמ ולא --"תופעותב, ןניִרְמְאְו יול םָאְר תופעות, םיתבי : ל"א
 בַהְו יאמ אָּתְלָשוש לוקש. : ל"א '? מ וכִיַתְובַר יאמ ,םידשה ולא--'םאר.
 . אָתְקע ּהיָל \ בַהְיְו הי אָּתְלְשּושְל הילה . יאָתובְר ךל יוחַאו ךֶמְקע יל
 עברא  היקתפ ,אָטְראְב היפ רחל אָעיִקְרַּב היפ דַחְל חיִבְתוא , היִעְלַּב

 ולָמע לָכָּב םֶדֶאָל ןורֶהָי המ, :המלש רמא אָתַעַש איָהַה לע .יִסְרפ הֶאְמ
 בר +'הזוש יאמ .י"יִלָמַט לָּפִמ יִקְלַח הָיָה המ ביתכו :י'שָמָשַה תַחַּמ למעיש
 לָּכ .םיחתפה לע רזחמ .היה ןדנוג :רמא דחו ,ולקמ :רמא דח ,לאומשו
 אָטִמ יִּכ .י'םֶלָשּוריִּב לֶאְרְשַי לע ְלֶמ .יִתיִָה תָלְהק ינָא, + רמָא ,יִטָמְד אָביַה
 + יאה יאמ ,ְךֶרָס אָל אָתְלִמ אָדְחִּב הטוש יִדְכִמ.:ןִנָּבְר ורמָא ,ןירדהנס יב

 .כי 6 סש4 28 3 סש8 .ג ס 1 ק)ס;2 ,דכ רכרמב]

 הכזי חור תחנ ול השעיש ימו אוה רומג קידצש , םימשב וילע ויה םיזירכמ--'וכו יזרכמ

 האריש) ומלוע תא לכאיש ידכ ,חור תחנ ול יתישע ינאו--'וכו היל ידבעו .אבה  םלועל |

 ,הנותחה תחמש תא תיארשכ--'וכו התיזח יכ .(אבה םלועל רפי ןעמל ,הזה םלועב ומלוע תא
 רומשל הכירצ השאהו םוי םישלש ךותב תומל (דיתע) ךירצ לעבה--יוכו תמימ יעב ? תיכב.

 רמוא אוהה שיאה תא תעמששכ-ארבג אוההל היתעמש יכ .הנש הרשע שלש ןשק םביל
 העבש (היחיש ןוחטב) ול ןיא אוהה שיאה--'וכו ימוי 'ז אוהה . תקחצ--תכיחא .ןעצרל
 ךלמה רצוא לע בשוי היהש--'וכו ביתי  הוהד .םינש עבשל םילענ ול שקבמ אוהו םימי
 (יאדמשא תא) ובכעל (המלש) רַחֶא--'וכו היחרת ! ויתחת שיש המ אנ םסקי ,(ויתחת ןומטה)
 םע) ודבל (המלש) דטע םימיה דחאב--וכו דח אמוי .שדקמה תיב תא הנבש דע ולצא
 .ותחלשמו ויתודוקפ תא תואלטל םימאר תופעות שי היבקהל--ול םאר תופעותכ .(יאדמשא |

 חבתשמ ה"בקהש) ונממ םכנורתי המב-ןנמ וכייתובר יאמ .(םישרפט) םירמוא ונא-ןנירמאו

 תא ךאראו ךתעבט תא יל ןתו ינממ תלשלשה תא (רֶסה) חק--'וכו א תלישוש לוקש ? (םכב

 עלב--'וכו היעלב .ותעבט תא ול ןתנו ונממ 1 תא חקל--'וכו הילקש . ינורתי
 (ךלהמ) וקרזו ץראב (תינשה) תחאה ופנכ תאו םימשב תחאה ופנכ תא ביצה ,(המלש תא) ותוא
 אכיה לכ .ןוילעה וליעמ--ודנונ .איהה העשה לע-אתעש איהה לע .תואסרפ תואמ עברא

 הטוש ןה : ונימכח ורמא ,ןירדהנסה ינפל אבשכ--'וכו אטמ יכ .אבש םוקמ לכב--יטמד
 ,רימת ארוקו רזוח היה המלשש םשכ ,דחא רבד לע םימיה לכ רוזהל) דחא רבדב קובד ונניא
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 וחלש .אל :והל רמא '? היּבנְל אָּכְלַמ ךל יִעָב אק, : והינבל היל ּורַמָא
 וחלש .ייִתְאַק ,ןיא, :והָל וחלש "? וכיבגל אְָכְלמ יִתְאְק. :אָתְְכְלמְ הֶל
 = ּובָהְו המלשל הּויַתַא ."יִתְאְה היקְומְּב. : והל וחלש ."היִעְרְכִּב ןקֶרַב. :והל
 ,לַע יִּכ .םש הָלָע קיקחד אָּתְלשושָו םש  היִלע קיקַח אָחְקִפ היל
 | .חַרֶפ .הָיוח

 .המוס

 .ןושאר קרפ
 . הָוְנָעו חּורְה תּופנ (א

 ועמְש, :אָכְסַמ :יריע רמא ,אבר רמא ?ןינָמ חורה יסגל הרהזא
 .י"ָּתְחַכָשְו ְבְל םֶרָו, :אכהמ--רמא קחצי רב ןמחנ בר .ו'ּוהְּבְנִּת לא ּוניִזַאַהְ
 ןיבא ראד , יאעלא ר"א ןיבא יברדכו ,י'זגו 'חַפֶשִּת ןַּפ ךְל רָמָשַה. : ביתכו
 שרד .השעת אל אלא וניא "לֶא,ו "ןפ, "רָמָשַה רמאנש םוקמ לכ :יאעלא ר'א
 'רד הימשמ הל רמא ןינמזו ,ימא 'רד ּהיִמְשִמ הל רמא ןיִנָמְז ,אריוע בר
 .ייטטמ ומר. :רמאנש ,טעמתמ ףוסל , חורה תוסג וב שיש םדא לכ :יסא

 ,"אָּבַד יִתא. :רמא דח ,אדסח ברו אנוה בר--ַחּור לַפְשּו אָבּד תֶאְו
 היבקה ירהש ."אכד תא ינא. רמאד ןאמכ אָרְבִּתְסִמו ."אָּבּד תֶא יִנא; : א"חו
 ,הלעמל יניס רה ּהבנ אלו יניפ רה לע ותניכש הָרְשָהְו תועבגו םירה לכ חינה
 טירה לכ חינה ה"בקה ירהש ,ונוק תערמ םדא דמלי םלועל : ףסוי בר רמא
 הרשהו .תובומ תונליא לכ חינהו ינס רה לע ותניכש הרשהו תועבגו
 .הָנָפַב ותניבש

 ביתכ :הרשאכ ועדגל יואר ,חורה תוסג וב שיש םדא לכ :רזעלא ר'או
 .וע ,זכ סיעסימ .דכ ,דכ כוי%4 ,6י סכ סע8 .לי ןח סירכרפ .וע ,גי סימר\1

 ? ולא (אובל) ךלמה ךתוא שקבמה--'וכו ךל יעב אק ?תאז המ--יאה יאמ . ("תלהק ינא,
 .אב אוה ,ןכ--יתאק ןיא 1 ןכולא ךלמה אבה ה תוכלמל ןהל וחלש--'וכו וחל חלש
 אב אוה--יתאק יקומב ,(םילונכרת ילגרל תומוד דשה ילגר יכ) וילגרב וקדב-היערכב ןקרב

 קוקחש תלשלשו םש הילע קוקחש תעבט ול ונתנו המלש תא ואיבה--'זכו הויתא .םילענב
 .ול חרפו (יאדמשא) והאר ,סנכנשכ-'וכו לייע יּכ .םש הילע

 הבוג-תוחכשו ךבבל םרו . ןאכמ--אכהמ .חור פנ םדא אהי אלש--חורה יסנל (א
 --ןינמזו ."חכשת ןפ ךל רמשה,, : בותכה ריהזמ וז החכש לעו ,ארובה תחכש ידיל איבמ בלה
 .וטעמתנ-וממורתהש ליבשב--טעמ ומור \ וכרעמ--טעמתמ .ומשמ-הימשמ .םימעפל

 ליפשמ ינא-אכד תא ינא .יתא ןכוש אוהש דע ,אכדה תא היבגמ ינא--אכד יתא

 -םדא דמלי .רמואש ימ םע קדצהש ,איה הרבפ-רמאד ןאמכ ארבתםמו .וילא יתניכש תא
 .וארוב תדממ--ונוק תעדמ . םילפשה תא בוהאל

 .הירחא שרשל הבוהש--הרשאכ
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 1 .הטוס :ילבב דומלת

 :רזעלא ר"או .י'ןּעְּרְנֶת םֶהיִרְשַאְ :םֶתָח ביתכו ,ּ"םיִעְדג הָמוקה ימרו: *אכה |
 ינכוש ּוָּנרְו וציקָה, :רמאנש ,רעננ ורפע ןיא ,חורה תוסג וב שיש םדא לכ
 רפעל ןַכש השענש ימ :"רפע ינכוש,, אלא ,רמאנ אל "רפע יבכוש,--י"רפע
 .וילע תללימ הניכש ,חורה תוסג וב שיש םדא לכ :רזעלא ר"או .וייחב
 יִאְו אריוע בר שרד .י"עָדָיי קָחְרַמִמ ּהבְנְו הָאְרִי לָפָשְו 'ה םֶר יִּב, :רמאנש
 תדמ .םדו רשב תדמ ה"בקה תרמכ אלש ,הארו אב : רזעלא יבר אָמיַה
 ה"בקח תדמ לבא ,לפשה תא האור הובג ןיאו הובגה תא האור חובג :ו''ב
 ."הארי .לפשו 'ה םר יכ, :רמאנש ,לפשה תא האורו הובג אוה :ןכ וניא

 חורה תוסג וב שיש םדא לכ :אבקוע רמ אמיתיאו אדסח בר רמא
 רֶתָפַב יִנָשְלְמע :רמאנש ,םלועב רודל ןילוכי .אוחו ינא ןיא :ה"בקה רמא
 .,"ותוא,, ירקת לא-+"לָבּוא אל ותוא בָּבִל בַחְרּו םִיניְע ּהָבָּג תיִמָצַא ותוא ּוהָעְר
 רתפב ינשלמ,, :רמאנש ,ר"השל יִרָּפפְמַא הל יִנְתִמְד אָכִאְו "ותא, אלא
 אָעְמְק חור וליפא ,חורה תוסג וב שיש ימ לכ :ירדנסכלא ר"א ."והער
 ,תויעיבר המכ וב שיש ,םי המו--י"שַרְַנ םָיּכ םיִעָשְרָהְ :רמאנש ,ותרכוע
 המכ תחא לע ,תחא םד תיעיבר אלא וב ןיאש םדא ,ותרכוע אעמיק חור
 הנומשמ דחא וב אהיש ךירצ ח"ת :בר רמא ישא רב אייח ר"א .המכו
 .אָּתְלבְשְל אָמאָסֶּכ היִל אָרְמַעְמּו : עשוהי ברד הירב אנוה רמא . תינימשב
 =ב נר רמא יב תיִלָּד ןאמ אָתַמַשְבּו היִּב תיִאָּד ןאמ אָּתְמשִּב :אבר רמא
 לָּכ 'ה תבעו :ּהיִּב בותכד יאמ--אָרַמּז ימ ,ּהַתְצְקמ אָלְ המ אל :קחצי
 ;ז"בַל הָבְ
 ינפל חורה יִכּומְנ םילודג המכ ,הארו אב :יול ןב עשוהי יבר רמא ="
 בירקמ ,ודיב הלוע רכש--הלוע בירקמ םדא ,םייק ק"מהבש ןמזבש ,ה"בקה
 וליאכ בותכה וילע הלעמ--הלפש ותערש ימ לבא ,ודיב החנמ רכש--החנמ

 .ס ,זט יפטמל כ מ סיעשי< .ס ,6ק סב .ו ,קלק סי)סת4 .עי ,וכ סיעמיפ ,ס ,1 סילכדפ .ג) ,י סיעשוג

 .(ונע :רמולכ) רפעל רע ומצע תא ליפשמ--רפעל ןכש .םיתמה תייחתב ץיקמ--רעננ
 %"קחרממ,) םדוק הניכשה ("עדיי,) ןנוקת (חורה סג הובגה לע--עדיי קחרממ הבגו
 תא האור הובנ .(םירמוא שי) רמאת םאו-אמית יאו  ,תונערופה וילע אובתש

 הנושש ימ שוו-וכו .חל ינתמר אכיאו .ויניעב ןח אצמלו וברקל לדתשמ--הובנה
 תרכוע הטעוט תונערופ וליפא-'וכו אעמק חור .ערה ןושל ירפסמ לע הזה בותכה תא
 .םימ לש ןיהה תויעיבר-תויעיבר .חורה יפג-םיעשרהו .טעמ-אעמק .ותוא תדבאמו

 לוכי אוה םד תיעיבר וב שי םא--תחא םד תיעיבר .וימימ תא תרעסמו תרכוע-ותרכוע

 :ארטעמו .ודובכב ולזלזו אל שארה ילקש ידכ ,הואג טעמ וב אהיש-'וכו וב אהיש . םייקתהל

 . תלבשה תא רטעמ תלבשה שארש ומכ ותוא תרטעמ (הואגה) איהו--אתלבשל אסאסכ היל
 ,הואנ טעמ וליפא) וב ןיאש ימ היהי םרחבו (חורה תוסע וב שיש ימ היהי םרחב-'וכו אתמשב

 :הלוכל אל הואגל םדא ףאשי לא--התצקמ אלו הנימ אל .(תוירבה לע הפיקת ותעד ןיאש יפל
 ?'וגו "תבעות,, וילע רמאנש המ אוה ןטק רבד םולכ יכ-'וכו ארטוז ימ .התצקמל אלו

 ,רחא ןכרק רכש אלו-ודיב הלוע רכש .הונעה ילעב-חורה יכומנ
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 רוע אלו ,ו"הֶרָּבָשְנ םור םיִחְלֶא יִחְבי :רמאנש ,ןלוכ תונברקה לכ בירקה
 ,"הֶזְבִת אל םיִהְלֶא הָקָרִנ רָבְשִנ בל, :רמאנש ,תסאמנ ותלפת ןיאש אלא

 ,הָרָש יִרָלַי (ב

 ולאגנ ,רודה ותואב ויהש ,תוינקדצ םישנ רכשב :אריוע בר שרד
 םיגד ה"בקה םהל ןָממ ,םימ בואשל תוכלוהש העשבש .םירצממ וניתובא
 יתש תותפושו תואבו ,םיגד הצחמו םימ הצחמ תובאושו םהידכב םינטק
 הדשל ןהילעב לצא ןתוא תוכילומו ,םיגד לש תחאו ןימח לש תחא ,תורדק
 עיגמש ןויכו .םתוא תוקשמו םתוא תוליכאמו םתוא תוכָמְו םתוא תוציחרמו
 הופתה תחת, :רמאנש ,חופתה תחת הדשב תודלויו תוכלוה ,ןָיִרְלומ ןמו
 למ חלש היב שודקהו .י"ףתְדְלְי הָלְּבַח הָמֶש ךְמִא ְִֶּלְּבַח הָמָש ּךיֶּתְררוע
 :רמאנש ,הֶלּוה תא תֶרְפשְמָש ,וז היחכ םתוא רָפשַמּו םתוא רקנמו םימשח ןמ
 ינשַמל תְצַחְר אל םִיַמְבּו ףִרָש תַרָכ אל ָתוא תֶדְלוה םייִּב .ךיתודלומו
 לש .דחא ןיִלּגָע ינש םהל ןתונו .ּיִתְלָתִ אל לָתְחַהְ תלמה אל םַלְמָחְ

 שימלחמ ןֶמָשְו עַלֶּפִמ שבד יהקינע : רמאנש ,ןמש לש" דחאו שבד |
 םהל השענו ,םגרוהל םהילע םיאב ,םיירצמה םהב םיריכמש ןויכו ,+ו'רּוצ
 יִבַּג לע, :רמאנש ,םבג לע םישרוחו םירווש םיאיבמו :עקרקב םיעלבנו סנ
 ,הדשה בשעכ םיאצויו םיצבצכמ ,םיכלוהש רחאלו :*"םיִשְרּוח ושר
 םיאב ,םילדגתמש רחאלו .י'וגו 'ִךיִּתַתנ הָדָשַה חַמָצְּכ הָבָבְר, : רמאנש
 לא -"םיִיָדִע ידעּב יִאְבְּמַו ילדְגִתַו יִּבְרְתַש : רמאנש .םהיתבל םירדע םירדע
 םה ,םיה לע היבקה הלגנשכו ."םירדע ירדעב. אלא ,"םיידע ידעבו ירקת
 , "ּוהָונאָו יִלֶא הז. : רמאנש ,הלחת והוריכה

 .הָשמ לָש ּורְבִק ג

 רשע םינש לע לימ רשע םינש :רמוא לודגה רזעילא יבר :אינת
 אָרְפְפ השמ תמיו, : רמואו עימשמ לוק תב היה ,לארשי הנחמ דגנפ ,לימ
 םש תַמָי :אכה ביתכ "!השמ תמ אל. : םירמוא שיו "| לארשיד אָּבַר
 המי שיהֶליל םיִעָבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא 'ה םֶע םֶש יִהָי :םתה ביתכו ,"השמ

 1 זע ו .ג ,טלק 8 .גו ,33 | סילכד4 .ד ,וע | ל5קזתו5 .ס ח סיריעס ריס עי 55 סינסת1
 .חכ ,79 תומספ .ס | ,דל סירכר8 .כ ,וט תומס?

 .עטשמב םיחבזה לכ--םיהלא יחבז
 .ןהילעב ילגר תא ץוחרל -ןימח לש .ןהב לשבל שאה יבג לע ןתוא תודיטעמ-תותפוש (ב

 -היח .םהירבא תא ביטימו הפימ--רפשמ . . הקנט--רקנמ .ךמא יעטמ תאצל - --ךיתררוע

 .םיחינמ-םיצבצבמ .חלונע רככ ןיעכ--ןילונע .רשבה תא קילחהל--יעשמל | . תדלימ
 רבכש-ילא הז .ותניכש תא רבכ וארש יפל-הלחת והוריכה םה .ךיבא תיבל-יאובתו
 . ותוא תיאר

 .תערל--"ןכ\ םירמוא שיו .לארשי לש לודנה (םכתה) רפוטה--'וכו אבר ארפס (ג
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 ץֶרָאְּב - ינב .ותוא דבק :.שמשמו רמוע-ןאכ ףא ,שמשמו דמוע--ןֶלָהְל
 אלו, יִבָה דוליפאו , ןמיכ ךותב ןמיס : היכרב ר'א--י'רועְּפ תיֶּב לומ בָאומ
 תיב לש אָרְְסִג לצא העשרה תוכלמ החלש רבכו .ּו"ותְרּובְק תֶא שיא עדי
 --הטמל ,הטמל םהל המדנ-הלעמל ודמע ."רובק השמ ןכיה ינוארה. : רועפ
 המדנ -הלעמל םידמועה .ןתוא ,תותכ יתשל וקלחנ : הלעמל םהל המדנ
 +: רמאנש המ םייקל ,הלעמל םהל המדנ-הטמל םידמועה ןתוא ,הטמל םהל
 ."הזה םויה דע ותרובק תא שיא עדי אלו.

 / וב ינעמ השמ לש ורבק רתתסנ המ ינפמ :אנינח 'רב אמח ר'או
 לארשי תא תולגהלו בֶרָחִיִל ק'מהב דיתעש ,ה"בקה ינפל עודיו יולגש ינפמ
 וננחתיו היכבב ודמעיו העש התואב השמ לש ותרובקל ואובי אמש ,םצראמ
 לטבמו השמ דמועו ,"ונדעב הלפתב דומע !וניבר השמ, :ול ורמאיו השמל
 תא ןכש :םהייחבמ רתוי םתתימב םיקירצ םיביבחש ינפמ ,הריזגה תא
 ףצק ,לגע ושעו םהישעמב וחרפו רבדמב לארשי ויהש העשב :אצומ

 םיקירצ המכ ."םֶדיִמְשַאְו יִנָּפַמ ףֶרַָת :השמל רמאו לארשי לע היבקה
 םינקז םיעבשו רדימו דדלא ,עשוהיו ןרהא ,םידיסח המכו רודה ותואב ויה
 אלא חריזגה לטיב אלו םליבשב השע אלו ,םידימלתו םימכח ראשו
 .השמ ליבשב

 . אוה 0% שודקה לש ויָתודְמּב ו ד

 הֶלְבוא שא הלא יה יב :ךמאנ .רבכ אלהו + הנוכש רחא ּףלַהל םדאל
 אוה המ : אוה ךורב שודקה לש ויתודמ רחא לַה אלא !+'אָנְכ לֶא איה
 רוע תונְתָּכ ותְשֶאְלּו םֶדָאְל םיקלא 'ה שעיו, :ביתכד ,םימורע שיבלה
 ארי :ביתכד ,םילוח רקיב ה"בקה :םימורע שבלה התא ףא ,'םָשיִּבְליַ
 + ביתכד ,םיתמ רבק ה"בקה :םילוח רקב התא ףא ,י"אָרְממ ינוב 'ה דיִלֶא
 , םילבא םחנ אוה ךורב שודקה : םיתמ רובק התא ףא ,""יגב ותוא דבקיע
 התא ףא ,י"ונְּב קָחְצִי תֶא םיהלֶא ְרֶכִיַג םֶהְרְבַא תומ ירח יִהְיַו : ביתכד
 . םילבא םחנ

 .תולימג-הפוסו םידסח תולימג התלחת-הרות :יאלמש יבר שרד
 .םי ,סכ תיטסרכ6 .\ ,רל סירכדד .5 ,םי סט6 .6כ ,ג קיטסרכל .דכ ד סש4 ,ס ,גו סכה רי ,ט ספל .ו ,ד) סיר

 לע הרומ אניס רהב הרמאנש ,"םש,, הלמהש םשכ--'וכו ןלהל המ .לוקה תב הארק ךכ ,םירחא
 היוה התארוה ,ןאכ הרטאנש ,"םש,, הלטה םג ךכ ,םימשב ה"בקה ינפל השמ לש ושומש
 לש ותרובק םוקמ תא ןייצמ בותכה--ןמיפ ךותב ןמיס .ה"בקה ינפל שומש ךותמ םימשב
 .לשומ-ארטסנ ,ימור-חעשרה תוכלמ .  ךכ יפ לע ףאו--יכה וליפאו . הברה םינטיסב השמ
 . ואטח ,ולכלק -וחרס

 .םילבא תכרב וכרבו ויבא תו לע וטחנ-ונב קחצי תא םיהלא ךרביו ד
 ב 4
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 ותשאלו םדאל םיהלא :ה .שעיו. : םיתכד--םידפח :תולימג-התלחת .םידפח
 . "איגב ותוא רובקיו, :ביתכד--םידסח תולימג הפוסו .."םשיבליו רוע תונתכ

 ,ישילש קרפ
 .הָוָצְמַהְו הָרּותַה (ה

 בזתכה הלת--י"רוא הָרּותְו הָוְצִמ רֶג יִּכ,:יסוי יברב םחנמ יבר שרדוז תא
 וניא רנ המ :ךל רמול--רנב הוצמה תא :רואב הרותה תאו רגב הוצמה תא
 הרותה תאו :העש יפל אלא הניגמ חניא הוצמ ףא ,העש יפל אלא ריאמ
 :רמואו .םלועל הניגמ הרות ףא .םלועל ריאמ רוא המו :ךל רמול-רואב
 ָךְבְכַשְּב. ,ז"הועב-"ךתוא החנת ךכלהתהב, :י'וגו "ֶּמא הָחְנַמ ךֶכָלַהְתַהְּב
 םדאל לשמ .אובל דיתעל -י'ִּךִמיִשְת איַה תוציקהו, ,התימ וו-ִיִלָע רמָשִּת
 םיִנָקְרּבַה ןמו םיצוקה ןמ אריתמו הליפאו הליל ןושיאב ךרדב ךלהמ היהש
 - הנמדזנ .ךלַהְמ ךרד הזיאב עדוי וניאו ,םיִטָפְלַה ןמו הער היחמו םיִתָחְּפַה ןמו
 ןיידעו ,םיתחפה ןמו םינקרבה ןמו םיצוקה ןמ לצינ-רוא לש הקובא ול
 הלעש ןויכ :ךלהמ ךרד הזיאב עדוי וניאו ,םיטכלה ןמו הער היחמ אריתמ
 ךרד וזיאב עדוי וניא ןיידעו ,םיטכלה ןמו הער היחמ לצינ--רחשה דומע
 הוצמ הבכמ חריבע :א'ד .םלוכמ לצינ--םיכרד תשרפל עיגהש ןויכ :ךלהמ
 .י"הֶבַהַאָה תֶא תוּבַכְל ּולְּוי אל םיִּבר םִימ. :רמאנש ,הרות הבכמ הריבע ןיאו

 . םיִשּורְּפ לש םיניט הָעְבַש ו

 שורפ ,יאוְק שורפ ,יפקנ שורפ ,יִמְבש שורפ : םה םישורפ 'ז :ר"ת

 ורפ .הארימ שורפ ,הבהאמ שורפ ,"הנשעאו יתבוח המ. שורפ ,הָכְּודִמ

 שורפ ,וילגר תא ףקנמה הז-יפקנ שורפ ,םכש השעמ השועה הז-ימכש

 --הכודמ שורפ ;םילתוכב םד ויקמה הז :קחצי רב ןמחנ בר רמא--יאזיק
 .1/ ,ם סיליטס ריס9 .ככ סט סטפ ,גכ ן\ ילטמ1

 פא םג ךכ-'וכו םיצוקה ןמ לצינ .תורובה-םיתחפה .ךילע ץילמת-ךחישת (ה
 ןויכ . הלילב םיברואה--םיטפלמו הער חיחמ .ויתוינערופ תצקממ לצינ אוה ,תווצמ םייק

 הזיאב .םירוסיה ןמו אטחה ןמ לצינ אוה ,הרותב קסע םא םסג ךכ-'וכו רחשה דומע הלעש

 .עיגה  .רשיה ךרדה ןמ ונטי אל ורציש ותומ םוי דע חוטב וניא םדאה םג ןכו-ךלהמ ךרד

 < רס וימי לכ היהו התימה םויל עינהשכ םדאה סג ךכ ,וכרד תא םש ריכהו-םיכרד .תשרפל
 הבכמ הרבע ןיאו .הוצמה רכש תא--הוצמ הבכמ הרבע . תוינערופה לכמ לצינ אוה ,ערמ

 / .הרותה וז-הבהאה .חרותב קסעש ימ לש ורכש תא--הרות

 שורפ םג ךכ ,הניד תא ותבהאמ אלא ,םימש םשל אל לֶמְש-םכש השעמ השועה 0
 ףקנמה . תוירבה ינועב דבכהל וצפחמו ותאנהל אלא ,םימש םשל אל וישעמ לכ תא השוע הז
 וילגר תא ףגונ אוה ךכ ךותמו שאר דבכו תודיסח לש הכילה טאל טאל ךלהמ--וילגר תא
 < לכתסהל אלש ויניע תא םצוע אוה ולאכ ומצע תא השוע--םילתוכב םד זיקמ . םינבאב



- 

 65 < = .ומומיל לבב לוומלת -

 --"הנשעאו יתבוח המ, שורפ ,הפודמכ טפשמר +אליש לב חבר חמא

 שורפ. "+ הנשעאו ות יתבוח המ, : מאד אלא +יאיה | יאָתויְלַעַמ אה

 שורפ יִנָתָת אל :אנתל אברו ייבא היל ורמא-"הארימ שוחפ ,הבהאמ |
 הרותב םדא קוסעי םלועל : בר רמא הדוהי םר רמאד ,הארימ שורפ ,חבהאמ
 רמא .המשל אב ,המשל אלש ךותמש ,המשל אלש יפ לע ףא ,תווצמבו
 יִבְד-- אָרְמַטְמְדְו ,אָיְלְנְמ - אָיְלנַמִד ,אָרְמַמְמ--אָרְמַמִמִּד :קחצי רב ןמחנ בר
 לא : והתיבדל אכלמ יא הל רמא .יִּדְג ופָחְד יִנָחַמ עַרְפַתְל הָּבַב אניד
 ןימודש םיִעּובְצַה ןמ אלא ,םישורפ ןניאש יממ אלו םישורפה ןמ אל יארייתת
 . םחניפכ רכש םישקבמו ירמז השעמכ םהישעמש ,םישורפל

 ,יעיבש קרפ
 . ףסוי תַעּובְשּו הערַפ תעּובש (ז

 ףסויל הערפ רמאש העשב :ןנחוי 'ר רמא אבא רב אייח ר"א
 ,דבע,  ויְניִננטֶצִא ול ורמא ולנר תֶאָו ודָי תֶא שיא םיִרָי אל ְךיִדְעְלַבּ.
 ינא תוכלמ ינו, :ןהל רמא "?ונילע והלישמת ,ףסכ םירשעב ובר וחקְלָש
 יִכָה יִא :ןהל רמא ."ןושל םיעבשב עדוי אהי ,ןכ םא, :היל ורמא ."וב האור
 ,ריִמָג אק הָוְה אל :ןושל םיעבש ודמילו לאירבג אב אָיְליִלָּב .ּהיִקְּדְבָא רחמל
 ומש ףָסוהיִב תּודָע, :רמאנש ,דמלו היבקח לש ומשמ תחא תוא 15 ףיפוה
 יִעָתְשֶאְר ,אָנָשִל לָב-ארפצל .ג"עָמְשֶא יִתעְדָי אל תפש םירצמ ץֶרָא לע ותאָצְּב
 שדוקה ןושלב ףסוי יטפָשמ אק היה ףוסל .ּוהיִא היל רדהא ,היִרָהְב הערפ
 :ל"א .ק"הל :ל"א "?יאַה יאמי :ל'א .רָמָאְק הָוְה יאמ עַדָי הערפ הוה אָלְ

 0 ,לפ סילסת5 ,למ ,6מ ה

/ 

 יתבוח המ .ףופכ ךלוה-עפשמד .םד ךפש דע לתוכב ושאר שגנתמ ךכ ךותמו םישנב
 ,הבוט הדמו הלעמ איה וז אלה-איה אתוילעמ אה ..השעאו תושעל ילע המ ינדמל--הנשעאו
 תושעל ילע המ--הנשעאו ות יתבוח המ . דומלל אבו תווצמה יקודקדב יקב ונניא אוה םא

 --חבהאמ שורפ .תווצמה לכ תא םייק ולאכ ומצע תא הארמ אוה הזבו ; יתישע אלו דוע
 לא) הנשת אל-ינתת אל .שנועה ינפמ-הארימ . וארוב תבהאמ אלו תווצמה רכשל הבהאמ

 ינבמ תורתסנ תורתסנה--כו ארמטמד .(הארימו הבהאמ שורפה תא םישורפה ןיב הנמת
 (םימשב) לודגה ןידה תיב הנה ,תורתסנה לעו--'וכו ארמטמדו .םהל תויולג תויולגהו םדאה

 -וחתיבדל .םישורפ םניא תמאבו םישורפכ םיארתמו תותילטב םמצע תא םיסכמה םתואמ ערפי

 .םרבכ םכות ןיאו ץוחבמ םיעובצה--םיעובצה .ותשאל
 תוכלמה ינוג--תוכלמ ינונג .(םיִנולּורַטַא) ולש םיבכוכב םיזוחה--ויניננטצא

 הוה אל .הלילב-אילילב .וקדבא רחמל ןכ םא--'וכו יכה יא .(תוכלמל תויוארה תולעמה)
 יתעדי אל תפש ."ףסוי,  םוקמב--ףסוהיב .ארימג דע .דומלל קיפפה אל--רימג אק
 רבדמ הערפ היהש ןושל לכ ,רקבב--וכו ארפצל , יתעדי אלש הפשה תא יתוניבה זא--עמשא
 אלו--'וכו הוה אלו .רבדמ היה--יעתשמ אק הוה .(ןושלה התואב) ול בישמ היה ,ןמע
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 | ."תילנמ אל ,יל עַבָּתְשֶא, :היל רמא .רימג אק הָוַה אָלְו היִרְמְנִא . ."ןרמְנַא. <
 -לָשְתִא ל :ל"א ,ו"רמאל יִנָעיִּבְשַה יִבָא, :ףסוי היל רמאק יִּכ .היל עַבְּתָשַא
 'רמא ,היָל אָחיִנ אָלְּד בג לע ףאו ."ּףְיִּדַא .יִמנ לָשַתַא "ל"א ."ךֶתְעובְשא
 .ידָעיִּבְשַה רָשַאּכ ךיִבָא תֶא רובקו הלע, :היל

 .םיח לַע לֶאְרְשְַי (ח

 .םיטבש ויח ,םיה תפש לע םידמוע לארשי ויהש העשב :רמוא מיר היה
 :הלחת דרוי ינא. :רמוא הזו ,"םיל הלחת דרוי ינא. : רמוא הז ,הז םע הז ןיחצנמ
 ופה ריִעַצ ןיִמָיְנִּב םָש. : רמאנש ,םיל הלחת דריוןימינב לש וטבש ץפק ."םיל
 רש. :רמאנש ,םתוא ןימגור הדוהי ירש ויהו .םָי דר אלא "םדור, ארקת לא
 :רמאנש ,הרובגל ןָכְיּפָשֶא השענו קידצה ןימינב הכז ךכיפל .י"םֶתָמְגְר הָדּוחְ
 ןיא. :רמוא הז אלא ,השעמ היה ךכ אל :הדוהי יבר ל"א .י'ָבָש ּויִפָתַּכ ןיבו
 ןב ןושחנ ץפק ,"םיל הלחת דרוי ינא ןיא. : רמוא הזו ,"םיל הלחת דרוי ינא
 לֶאְרשַי תיִּב הָמְרַמְבּו םִרְפִ - ִנבְבְס, : רמאנש ,הלחת םיל דריו בדנימע

 תלבְש ינָפְמשַת לֶא 'וגו א יב יתעבמ .שָפַנ דַע םִימ ואָב יִכ 0%
 השמ חיה העש התואב .'ָהיִּפ רָאְּב יִלָע רַטְאָּמ לֶאו הֶלּוצמ יִנעְלְבָת לאְו םִימ
 "!הלפתב ךיראמ התאו ,םיב םיעבוט ידידי, :היבקח ל"א ,הלפתב ךיראמ
 .ּועָסְִ לֶאְרְשי ינָּכ לֶא רבה, :ל"'א '?תושעל יל שי המ !ע"שבר, :וינפל רמא
 הרוהי הכז ךכיפל .י'וגו "והָעקבּו םָיה לע ףְרָי תֶא הָטְנו ףשמ תֶא םֶרֶה הָתַאְ
 = יתולשממ לֶאְרְשַי ושְרְקְל הָרּוהְי הָתִיַה : רמאנש ,לארשיב הלשממ תושעל
 ,י"םלו הֶאְר םָיַה.ך םושמ ?"ויתולשממ לארשי ושדקל הדוהי התיה, ט"מ

 .ןישודק
 .ןושאר קרפ

 תֶלְּדְבּו ּוְזְִּב דֶבָעְה תֶא םיִעְצור הָּמְל .ודְבַעְל ןודָאָה תבוח (א

 :חתא אהת אלש ,התשמב ךמע ,לבאמב ךמע-'ְּךֶמַע ול בוט יכ,+רתה

 בוק ,ג 5 ,טכ סינסת7 5 כי עפוס6 .כ' ,גל סיככדש .סש4 .תכ ,תס סילסת8 .ו| סע ספ3 .ס כ תי
 . .זע ,וט סירכד11 = .ג סמ ספ10 ,ָכ ,דיק 8 .וט ,וט ,די פומה

 עב תשא .רומלל הערפ קיפסה אלו ודמל-'וכו הירמגא .ינדמל-ןרמגא .רמוא אוהש המ הערפ עדי
 עבשנ-חיל עבתשא .\שדקה ןושל תא עדוי יניאש רבדה תא) הלנת אלש יל  עבשה--'וכו
 הוריתיו ךתעובש לע םימכחל לאש--ךתעובשא לשתיא .ול רמאשכ--היל רמאק יכ .ול
 בג לע ףאו .(התא ינתעבשהש העובשה לע) ךלש לע ןכ םג לאש-ךדירא ימנ לשתיא .ךל
 | | ,הזמ החונ התיה אל וחורש יפ לע ףא--היל אחינ אלד

 < ייאנפפא--חרובנל  ןכזיפשוא .םיל דרי--םי דר  .םיבירמו  םיניידמ--םיחצנמ (ח
 ואריש-םירפא שחכב ינובבס .וקלחב  יונב היה םישדקה שדק תיב יכ ,אוה ךורב .שודקהל
 --ויתולשממ לארשי .ה"בקחב חטבש יפל םיל 'דרי- לא םע דר .םתנומאב ושחכו ילע ךומסל

 .לארשי לע לושמל שדקתנ הדוהי |



 0 < =< >;,ןישודק : ילבב דומלה

 ןיי התוש אוהו ןשי ןיי התוש התא ,רֶביִק תפ לכוא אוהו הייקנ תפ לכוא
 : םימכח ורמא ןאכמ .ןבתה יבג לע ןשי אוהו ןיכומ יבג לע ןשי התא ,שדח
 . ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקח

 שרוד היה .יאכז ןב ןנחוי . ןבר--י'וגו "ַעָצְרַמַּב וָא תֶא .וינודא עצרו
 : היבקה רמא +? ףוגבש םירבאה לכמ ןווא הנתשנ המ :רמוח ןימכ הז ארקמ
 | י"םיִָבַ לֶאְרשִי יִנָב יל יִּכ יתרמאש העשב יניס רה לע ילוק העמשש ,ןזוא
 . הב עצרי--ומצעל ןודא הנקו הז ךלהו ,םידבעל םידבע אלו

 ןימכ הזה ארקמה תא שרוד היה ר'ב ש"ר--י'וגו "תלה לֶא ושיִנָחְו
 תלד :הי'בקה .רמא ? תיבבש םילכ לבמ הזוזמו תלד ונתשנ המ :רמוח
 תוזוזמה יתש לעו ףוקשמה לע יתחספש העשב ,םירצמב יִדָע ויהש ,הזוזמו
 תודבעמ םיתאצוהו םידבעל םידבע אלו "םידבע לארשי ינב יל יב, יתרמאו
 . םהינפב עַצְרָ--ומצעל ןודא הנקו הז ךלהו ,תוריחל

 . םֶדֶאְּב םיִפְתֶש הָשלְש (ב

 םדאש ןמזב . ומאו ויבאו ה"בקה :םדאב םה ןיפתוש 0 : ר"ת
 יִתרד וליאכ ,םהילע ינא הלעמ :ה"בקח רמא ,ומא תאו ויבא תא דבכמ

 ,םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג : רמוא יבר : אינת .ינודבכו םהיניב =
 םידקה ךכיפל ,םירבדב ותְלִּדַשְמָש ינפמ ,ויבאמ רתוי ומא תא דבכמ ןבש
 ,םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולגו .םא דוביכל בא דוביכ היבקה
 םידקה ךכיפל ,הרות ודמלמש ינפמ ,ומאמ רתוי .ויבאמ ארייתמ ןבהש
 םדאש ןמזב :ןמחנ ברר ּהיִמק אָגַת .יִנָּמ . באה ארומל םאה ארומ ה"בקה

 ,םהיניב יתרד אלש ,יתישע הפי :ה"בקה .רמא ,ומא תאו ויבא תא רעצמ |
 . ינורעיצ ,םהיניב יתרד ילמלאש

 . ותומְבּ ויָיַחְּב בָא דּוּבָּכ .

 ויבא ירבדב עמשנח ! דציכ וייחב .ותומב ודבכמו וייחב ודבכמ :רית
 ינורטפ ,ימצע ליבשב יִנּורָהמ , ימצע ליבשב ינוחלש : רמאי אל ,םוקמל
 רבד רמוא היה ? דציכ ותומב .אָּבַא ליבשב והָלִכ אלא ,ימצע ליבשב
 ירמ אבא רמא ךכ, :אלא ,"אבא רמא ךב, : רמאי .אל ,ויפמ העומש

 .\ ,סכ םוממ8 .6) ,סכ םרקיול ו ,קכ תות

 --רמח ןימכ .םיכר תועצמ וא תוצונ-ןיכומ סג זומקמ יופא םחל--רביק תפ (א

 . תוילגרמ זורחכ
 הימק אנת ינת .ותוא תפטלמו םיכר םירבד וילא תרבדמ--םירבדב ותלרשמ (ב

 .ןמחנ בר ינפל אנתה הנוש-'וכ\
 תא םידבכמ םהש םוקמה ישנאב אוה עדוי םא--םוקמל ויבא ירבדב עמשנה 0

 םירבדה תא רמול ,ומצעב דובכה תא הלתי לא ,ומשב רמאיש םירבדל עמשהל םינוכנו ויבא
 .ויבאב דוככה תא הלתי אלא ,ויבאכ םידבככמ םה ותוא סגש ,עדוי אוה םא וליפא ,ומצע םשב

 7 | . לכה--וחלכ

 בח
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 .ונורכז, :רמוא 6 ןאכמ ,שדוח ביי ךות : יִלִמ יִנָתְו ."ובכשמ תרפכ ינירה
 . ב'הועה ייחל הכרבל

 .הֶשָעִמַה ןִמ לודְג דומְלִת (ד

 == חלאשנ .דולב הֶזְתנ תיב תיילעב ןיבוסמ םינקזו ןופרט יבר היה רבכו
 - 3 :רמאו ןופרט יבר הנענ ?לודג השעמ וא לודג -דומלת :םהינפב וז הלאש
 :ורמאו םלוכ ונענ .לודג דרומלת :רמאו אביקע יבר הנענ .לודג השעמ
 .השעמ ידיל איבמ דומלתהש ,לודג דומלת

 ו
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 .ינש קרפ
 :.םיבקה הֶרָשַע ה

 .ולוכ םלועה לכ דחאו י"א הלטנ העשת ,םלועל ודרי המכח ןיבק הרשע
 .ולוכ םלועה לכ דחאו םילשורי הלטנ העשת ,םלועל ודרי יפוי ןיבק הרשע
 .ולוכ םלועה לכ דחאו ימור הלטנ העשת ,םלועל ודרי תורישע ןיבק הרשע
 , .ולוכ םלועה לכ דחאו לבב הלטנ העשת ,םלועל ודרי תוינע ןיבק הרשע
 | םלועה לכ דחאו םליע הלטנ העשת ,םלועל ודרי חורה תוסג ןיבק הרשע
 |  םלועה לכ דחאו םייסרפ ולטנ העשת ,םלועל ודרי הרובג םיבק הרשע .ולוכ
 -' םלועה לכ דחאו םירצמ ולטנ העשת ,םלועל ודרי םיפשכ ןיבק הרשע .ולוכ
 / םלועה לכ דחאו ןָשיִמ הלטנ העשת ,םלועל ודרי תוזע ןיבק הרשע .ולוכ
 : < = םלועה לכ דחאו םישנ ולמנ העשת ,םלועל ודרי החיש ןיבק הרשע .ולוכ
 | . םלועה לכ דחאו םיישוכ ולטנ העשת ,םלועל ודרי תורכש ןיבק הרשע .ולוכ
 | לכ ולשנ רחאו םידבע ולטנ העשת ,םלועל ודרי הניש ןיבק הרשע .ולוכ
 .ולוכ םלועה

 ,ישילש קרפ
 . לֶאְרְשָי יִמְכַחְו ךְלַמַה יאנ ו

 םישש םש שככו רבדמבש תילחוכל ךלהש ,ךלמה יאניב השעמ :אינת
 רמא .לארשי ימכח לכל ארקו הלודג החמש חמש היה ותריזחבו ,םיִכָרּכ
 ףא ,שדקמה ןינבב | םיקופע ויהש ןמזב םיִחּולַמ םילכוא ויה וניתובא : םהל
 .ולכאו בהז לש תונחלוש לע םיחולמ ולעהו .וניתובאל רכז םיחולמ לכאנ ונא

 םירבדה המבו- ילימ ינהו . אבה םלועב וילע אובל יוארה ער לב ילע אובי-ובכשמ תרפכ ינירה =
 .ךשמנ םונהינב לארשי יעשר טפשמ יכ ,םונהיגב רסונ רבכש רחאל--ךליאו ןאכמ . םירומא

 ,שדח רשע םינש קו |

 השעמ סג ודיב שי דומלתב 0 ימש אצמ:-השעמ ידיל איבמ .שיא םש-הזתנ (ד

  >םונע בורמ--םיחולמ םילכוא ויה . תוקרי ןימ--םיחולמ .הנידמ םש-תילחוכ (ו
 .ינשה--שדקמה ןינבב



 00 27 = .,ןישודק :ילבב .דומלת

 רמאוו .ומש אָריִעופ ןב רזעלאו לעילבו ער בל ,ץל שיא ,דחא םדא םש היה
 ."ךילע םישורפ לש םבל ! ךלמה יאני, :ךלמה יאניל אריעופ ןב רזעלא
 .ויניע ןיבש ץיצב םהל םיקה ."ךיניע ןיבש ץיצב םהל םקח,, "+השעא המו,
 יאניל אדידג ןב הדוחי רמאיו .ומש אָריִרְג ןב הדוהיו דחא ןקז םש היה

 לש .וערזלי תנוהכ .רתכ חנה ,תוכלמ 'רתכ ךל בר !ךלמה יא, *ךלמה
 .אצמנ אלו רבדה שקוביו .םיִעָדומְּב תיבשנ ומא :םירמוא ויהש "!ןרהא
 יאני, :ךלמה יאניל אריעופ ןב רזעלא רמאיו .םעזב לארשי ימכח ולדביו
 ? ךניד אוה ךכ-לודג ןהכו ךלמ התאו ,וניד אוה ךכ ,לארשיבש טוידה !ךלמה
 "?הילע אהת המ הרותו, ."ססמור-יתצעל עמוש התא םא,, "?השעא המו
 רמא) ."דומליו אבי ,דומלל הצורה לכ ,תיוזז ןרקב תחנמו הכורכ ירה,
 הָרות ְנִּת :רמימל היל הוהד ,תונימ וב הקרזנ דימ :קחצי רב ןמחנ בר
 אריעופ ןב רועלא די לע הערה ץצותו דימ (יאמ פ"עבש הרות ,בתכבש

 חטש ןב ןועמש אבש דע םמותשמ םלועה היהו .לארשי ימכח לכ ּוגְרָתַַש <
 ,הנשויל הרותה תא ריזחהו

 .ןיקיו ו רֶרַס

 .אָּמְק אָבָּב
 ,ןושאר קרפ

 . םיִלּוגְלָג (א

 םינש '1 רחאל ףלטע ,ףלטע השענ םינש 'ז רחאל רכז עּובָצ :אינת
 השענ םינש 'ז רחאל שומיק ,שומק השענ םינש 'ז רחאל דפרע ,דָּפְרַע השענ
 םינש 'ז רחאל םדא לש ּורָרָש ,דש השענ םינש 1 רחאל חוה ,םוח
 +. שחנ השענ

 ,ישימח קרפ
 : . םיִּבְרָה תּושְרּו דיִחָּיַה תּושְר (ב

 ,דחא םדאב השעמ .םיברה תושרל ותושרמ םדא לֶקַסְי אל :ר''ת

 ןכש ערא ךיא-השעא המו . ךתחלצה לע םיחמש םניאו םה ךיאנוש-ךילע םישורפ לש םבל

 ינפמ ,םהילנר לע ודטעיו ךחצמ לע שדקה ץיצ םיש--ךיניע ןיבש ץיצב םהל םקה % אוה
 אשנשכו ,הנוהכל הלוספ היובשו--תיבשנ ומא . םבל תא ךל ולניו ,וילע בותכש םשה דובכ
 .ותפרח תא לובטל-וניד אוה ךכ . םהילע ךלמה סעכש-םעזב ,ותנוהכמ ללחתנ ויבא התוא
 .יאני לש ותשא תימולש הכלמה יחא היהש-חטש ןב ןועמש .םמש-םמותשמ . הצצ-/צותו

 .ותומ ירחא-םינש 'ז רחאל .ףלטע ןימ-דפרע .זו6% ענָאיה ,תפרוט היח ןימ--עובצ (א
 0 ה .םינבא המי לא--לקסי אל (ב
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 "ינפמ ,הקיר :ל"א .דחא ריסח ואָצַמּו םיברה תושרל ותושרמ לקסמ היהש
 .ךרצנ םיִמָיְל .וילע :גְלֶגל + ךלש תושרל ךלש הניאש תושרמ לקסמ התא המ >

 +רמא .םינבא ןתואב לשכנו םיברה תושר התואב ךלהמ היהו והדש רוכמל
 ףלש הניאש תושרמ לקסמ התא המ ינפמ,, : דיסח ותוא יל רמא הפו
 '?ךלש תושרל

 ,ישש קרפ
 .בָעָרו רֶכָּב 0 |

 דע ותיִּב חַתָּפִמ שיא ּואְצָת אל םֶּתַאְו, :ביתכד יאמ :ףסוי בר יִנָת
 אלו ,םיעשרל םיקידצ ןיב ןיחבמ וניא תיחשמל תושר ןתינש ןויכ ?י"רקב
 "עשו קירצ ךִמְמ יּתְרְכַהְו, :רמאנש ,הלחת םיקידצה ןמ ליחתמש אלא דוע

 ,יהָיּבגְל אוה אָתּוביִמ :ייבא ל"א ?ןימוד ןיאְל יִמנ יאַה יִלָּכ :ףסוי בר יִבָּב
 םַנָּבִי םלועל :בר רמא הדוהי ר"א .י"קידצה ףסָאְנ הָעְרַה ינפמ יִּכ, :ביתכד
 חתפמ שיא ואצת אל םתאו, : רמאנש ,"בוט יכ,ב אציו "בוט יכ,ב םרא
 שיא ואצת אל םתאו. :רמאנש ,ךילגר םָּגַּכ-ריעב רבד :ר"'ת ."רקב דע ותיב

 ץֶרָאָּב בָעְר יהי, :רמאנש ,ךילגר ךפ-ריעב בער :ר"ת .ו'ּניִנולַחְּב תומ

 --םיקחשמ םיבלכ ,ריעל אב תומה ךאלמ--םיכוב םיבלכ : ןנבר ונת .הרשע
 . ריעל אב איבנה והילא

 .' ,כו תיססרכ6 ככ ,ט = סימריצ .5- זמ סיעםיב .ת ,לכ ??קותי5 .ככ ,כ' תוממ1

 .תושרל .ךתושר תא ןמז רחאל רוכמל ךרטצת אמש-ךלש הניאש תושרמ .רעב:,בוכנ םדא-הקיר
 .וירבד תא ןיבה אל יכ ,הדשה לעב ול געל-וילע גלגל . לכל תכיישה םיברה תושר איה-ךלש

 .אתוביט ?לבהל םיבושח (םיקירצה) הלא לכ םגה :הכוב ףסוי בר היה-'וכו יכב
 ..אובל הדיתעה הערב וארי אלש ירכ ,הלחת םיפסאנ םהש םליבשב איה הבוט--והייבנל אוה
 .אציו .ךשחתש דע הכחי לאו ןולמ תיבל רופי תחרוז המחה דועב-בוט יכב םדא םנכו
 .ךתיבב בשו ךילגר ףוסא--ךילגר םנכ . םויה ריאיש דע תאצל םידקי אל רקבבו--בוט יכב
 "רזפ .תונולחה תא םתופ היה--יוכ רכפ הוה .(הפנמה תעשב) המח תעב-אחתויר ןדעב

 .ךרוגמ םוקמ תא בוזעו ךילגר תא עינה-ךילגר

 .ךלהתמ אוה תושר ול הנתינש ןויכמ--אירחהל יגסמ אתושר היל אביהיד ןויכד |
 תמבו-'וכו ילמ ינהו .  םיאובחמב ךלהתמ אוה--ינסמו ייובח אבחמ .(עירפמ ןיאב) יולגב
 .םיללפתמ הרשע םש ןיאו (םבר תיבב) הרותב םיארוקה םידלי םש ןיאש םוקמב : םירומא םירבדה |



 1 5 מק אפב "לבב ידומלת

 . הָכְלַהְג הָדְנַא (ד

 רמ אָמיִל :ל"א רמ ,אָחָּפנ קחצי 'רד היִמק יסא ברו ימא בר ביַתָי ]
 קָבָש אָלו אָתְדְנַא רַמיִמל חַתָּפ .אָּתְדַּא רמ אָמיִל :ל"א רמו ,אָתְתְמְמְש = <"
 .לשמ םכל לושמא : םהל רמא .דמ קָבָש אלו אָתְתְטִמְש רמימל חתפ ,רמ ;

 ,  הדלי .הנקז תחאו הדלי תחא ,םישנ יתש 15 שיש םדאל ? המוד רבדה המל
 רמא :.ןאכמו ןאָּכְמ חָרַק אצמנ-תורוחש ול תטקלמ הנקז ,תונבל ול תֶטְקלמ
 הָאְצְמְּו שא אַצַח י5. :וכינרפל אָיוָשְר .אָתְלַמ וכל אָמיִא -יִבָח יא :םהל
 : היבקח .רמא -י"הְרֶעְּבַה תֶא ריִעְבַמה םֶלַשי םלש, ,המצעמ אצת --י"םיצוק
 שא תֶצִיַ :רמאנש ,ןויצב שא יִתַצַה ינא : יתרעבהש הרעבה תא םלשל ילע
 ּהָל הָיָהֶא .יִנָאַע :רמאנש ,שאב התונבל דיתע ינאו ,י'ָהיָתודוסְי לכאתו ןויִצְּב
 בותכה .חתפ :אָתְתְטַמְש .יּהָכותְב הָיְהֶא דובְבְלּו ביִבָס שא תמוח 'ה םָאְ

 .ויַצַח םושמ וטֶא : ךל רמול , ופוג יקזנב םֶיִסְו ונוממ יקזנב | |

 4 2% 6 בע: 4
 ור ל "ומ בו בש )ב 2 24

 .יעיבש קרפ
 .תיָכְוי תַמְכִח (ה

 םינפכמ - סונקרוה היה ,הז לע הז יאנומשח תיב ירָצָשְּכ :ר"ת 0
 ויהו .ןיִרְנִב הפוקב םחל םילשלשמ ויח םוי לכבו .ץוחבמ סולבוטסיראו .-
 רמא .תינוי תמכחב ריכמ היהש ,דחא ןקז םש היה .םידימת םהל םילעמ | =

 ולשלש רחמל .םכדיב םירסמנ ןיא ,הדובעב ןיקסועש ןמז לכ :םהל .
 וינרפצ ץענ ,המוחה יצחל עיגהש ןָעָּפ  .ריזח םהל ולעהו הפוקב ןירנד =

 העש התואב .הפרפ תואמ 'ד לע הסרפ תואמ עברא י"א העזעדזנ .המוחב י
 .תינוי תמכח ונב תא דָמַלָיָש םדאה רוראו םיריזח לדגיש שיאה רורא :ורמא
 וא ?המל יפרוס ןושל י'אב :יבר רמא :אְָנַתָהְו ? אריסא ימ תינוי תמכחו
 ןושל וא ?המל ימרא ןושל לבבב :יפוי .ר'או !תינוי ןושל וא שדקה ןושל

 .ע כ סירכז3 סי ,ד סכיפ2 .ס | ,ככ תומק1

 שש 4 :ילו(בכ

 :ול רמא דחאה ,חפנה קחצי 'ר  ינפל ימא ברו ימא בר (ובשי) בשי-'וכו ביתי (ד
 רטול ליחתהשכ-'וכו חתפ .הדנא רבד ינודא רמאי : ול רמא ינשהו ,הכלה רבד ינודא רמאי =

 םא-'וכו יכה יא .הז והחינה אל ,הכלה רבד רמול ליחתהשכו הז והחינה אל ,הדנא רבד ="
 אל-המצעמ אצת .(הכלה םגו הדגא םג וב שיש ןינע) םכינשל הושה רבד םכל רמא ,ןב

 תא םלשל ילע .וניתונוע ללנב המצעמ האצי איה אלא , שאה תא 'ונב חילשה ה"בקה
 --ונוממ יקזנב .התוא ריעבמה חיה אוה ולאכ ,הרעבה תא םלשל חיטבה היבקה--הרעבה
 שאה לעב ולאכ ,"הרעבה תא ריעבטה,,--ופונ יקזנב .הטצעמ האציש שאה הבסהש קזנה

 בסהש םיקזנה לע ומכ בייח אוה שאה יקזנ לע--ןיצח םושמ ושא .םידיב הריעבה
 .הריש םיצחב.

 .תירופ--יפרוס . עקת--ץענ . םולבוטסירא ישנאל-- םהל . םידירומ--םילשלשמ (ה
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 . .תמכחו .דוחל תיני תמכח ,דוחְל תינוי ןושל :ירמא !יסרפ ןושל וא שדקה
 הָלְלוע יניע, :ג"'בשר םושמ לאומש רמא הדוהי בר רמאהו ?אָריִסַא ימ תיני

 םהמ תואמ שמח ,אבא תיבב ויה םידלי ףלא :ּיִריִע תב לכמ יִשְפִנ
 ינא אלא םהמ רייתשנ אלו תינוי תמכח ודמל םהמ תואמ שמחו הרות ודמל
 וןיהש  ,לאילמג ןבר תיב יִנאָש :ירמא ,אָיְסְַב אבא יחא ןבו ןאכ
 .תוכלמל םיבורק

 ,ינמש קרפ
 :םיפגתפ

 : יִשְניִא יִרְמָא
 .אָברָכ יִקָל אָצּוה יִרָמּ
 . אָתּויְנַע אָלְזִא אָיְנַע רַחָּב
 .שומ ַּבִנְל אָפְּכִא-אָרְמַח ךירק ְּרְבַח
 . ּהָרְמַא םָבְק-ֶּּב תיִאד אָיְנִמְד אָתְלִמ
 .יפיטמ יַחוניעְו אָזְוַא רב לו לָּפט
 היִרְבַח לקה אָכַכְ הּויִטמ יל ןיפש

 .לָכ אלו עמש =

 . הָיְקְשָל אָתּוביִטְו ּיִרָמְר אָרְַ
 א יב .אָשיִב אָלְקּד לָעְו לממ

 יִּבָרָשְר
 אָלֶא ברע לָצַא ריזְרּוה ךלָה םָנִחְל אל

 . לנימ אּוהָש יִנפִמ
 אָל-אָל יִאְו ,אָעְלִ-אְרּוד תילד יא

 .אָניִלָד |

 : תורָמּוא תּויִרָּכַה
 . בּורּכַה 6 ל 5 לָשְּב

 יד לפרכ םו-רמָ 5 דל אָָ
 = ּוהָרְמָא םוק-ֶּב שי יִּכ הָנֶנֶמ רָּבָד
 . תויפוצ ייִשִעו זואָהְְַּב ףלוה לָפַשב
 עמושה ,שיִאָק יִנָשָל תובואכמ םיִשָש

 . לָכּוא וניִאְ לבב ורָבָח לוק
 .ּוהקשַמְל -הָדותַהְ ,ויִלְעְבְל - =ןויה
 .םוקמל | ערָה לקרח לוח לימִמ

 . םיִנָלְמַּבִ

 ,יִנָא ג םיִרָא--אָשַמַה תֶא םיִרָת םִא
 , םיִרָא א5-אל םָאְ

 1 66 ,1 סכי1

 .-תינוי תמכח .י"אב םוקמ םש-איסע ?איה הרופא םנמואה-אריסא ימ . המצע ינפב-דוחל

 ללועל ילעש , ילע רמאנ הזה בותכה : רטולכ-'וכו הללוע יניע .םינויה לש עדמהו היפומולפה
 .ריעה תוחפשמ לכמ יכבב יניע תא

 :םג רקענ םימעפל רשא שי ,בורכה לצא לדגה ,ץוקה תא םירקועשכ-'וכו אצוה ידהב ו
 = = לאו וירבדל הדוה : רמולכ-'וכו ךרבח .(קידצה םג רֶפַּגַו עשרה םע דהי :רמולכ) ומע .בורכה
 ,ול ךירצה רבדה תא שורדלמ שובי לא ונע םדא : רמולכ--'וכו לזאו לפש .ומע  חכותת
 .אתוביטו . קוחרמ ויתונוזמ תא תאז לכב האורו הפוצ- שארדלפש ךלוהה זואה ןבש םשכ
 םוקמ--יכרשד אניק .ןייה לעבל אלו הכשמה רשל הבוט םיקיזחמ ותוא םיתושה-היקשל
 .(65800085 ,רַאאטש) םיברועה תחפשממ ףוע ןימ--ריזרז . (קרמ תונליא : רמולכ) םינלטבה

 .יףתתשמ ןכ םא אלא ,דספה תנכס וב שיש רבדב קוסעל הצור םדא ןיא :רמולכ--'וכ] תילד יא |



 ;ילבב דומלת

 .עֶַלְבמ יִלָלְג יִנָּפְבְב אָּבְּ
 ,הָבִר אדג יחּד- נע אָלְו ףְרְבַח תיק

 , ּהיָּב יִדָש
 הב יִּדְשַח אָל .היִנְמ תיִתְשד אָרּב

 | .אָלְ
 אָתְשַה * ,יִרְבִנְל-יִרְטז  אָעְוְה דב

 = *לרהל-אָאץישקד

 |18 .אמק אבב

 .ובָעְרְל םיִלְלִג עלוב בלְּכַה

 לדג ריק הָחְד-ףע אלו ףְרְבַח תאְרְה
 .ויֶלָע לפס

 הָב קרופ לא--העְמַמ תיִתָש רֶשַא ראְּ
 . פע

 הָּתְַש ,םיִשָנֶַ יְבַשֶחְנ םינטָק ְּרוְב
 .ּונָמָּב םיִדְליִל קש

 . םיִצְע אָש םיִסָבְנ יִלֶעַּב רחא .ףושִמ .יִביִצ יִסְכִנ יִרָמ רַתָּב
 .קָעצְנַלִמ רַמּוי קעוצל ול יוא

% 

 ןיאש ,ןיפדורה ןמ אלו ןיפדרנה ןמ םדא אהי םלועל :ּוהְּבַא יבר רמא
 .חבזמה יבגל בותכה ןרישכהו הנוי ינבו םירותמ רתוי תופועב ףדרנ ףל

 ./%////רשע

 ,אָעיִצְמ אָבְּב
 , יעיבר קרפ
 .םיִרְבִּד תַאְנוא (א

 ,רבדמ בותכה םירבד תַאְנואָּב -ג"ותיִמע תֶא שיא ּונות אל, +ןנבר ונת
 :רמוא אוהשכ +ןוממ תאנואב אלא וניא וא ,םירבד תאנואב רמוא התא
 ,רומא ןוממ תאנוא ירה ,י'ִּךְתִִמַע דָּיִמ הנֶה וא ךתיִמִעְל רָכְמִמ ּורְּכִמִת יִכְ
 ? דציכ אה .םירבד תאנואב ?"ותימע תא שיא ונות אל, םייקמ ינא המ אה
 ןב היה םא ,'םינשארה ךישעמ רוכז, :ול רמאי לא ,הבושת לעב היה םא
 ,הרות דומלל אבו רג חיה םא ,'ךיתובא השעמ רוכז, :ול רמאי לא ,םירג
 - דומלל אבי ,םישמרו םיצקש תופירטו תוליבנ לכאש הפ, :ול רמאי לא
 םיִאְלוח ויה םא וא .וילע םיאב ןירוסי ויה םא "!הרובגה יפמ הרמאנש ;הרות
 ויריבח ול ורמאש ךרדכ ,ול רמאי לא ווינב תא רבקמ היהש וא ,וילע םיאב

 .י"ָבֶש יקנ אוה יִמ אָנ רָכָ ףיִּכְרִד תו ףְִוקּת ְתַלְסִּכ ףֶתֶאְרַי אלַה. :בויאל
 1-1 ד 313 ,דו סע סע3 ,זי ןסכ תלקו1

 והחד , ךילא ובל םש אל אוהו ךרבח תא תחכוה םא :רמולכ--'וכו ךרבח תירק . ומע ורבח
 וגזבת לא ,תחא םעפ ונממ תלעות תקפהש רבד :רמולכ-'וכו אריב .ותעשרב לופיו ךינפלמ
 . ורובעב ךל םג .בטייו רישעל עעורתה : רמולכ-'וכו ירמ רתב . רוע

 < ףדרנ םש--הרובנה .םירבדב בל ביאכה וא העשר תושע--םירבד תאנוא (א
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 | ,ינלפ לצא וכל, :םהל רמאי אל ,ונממ חאובת םישקבמ םיִרָמַח ויה םא
 | אל ףא :רמוא הדוהי 'ר .םלועמ רכמ אלש ,וב עדויו "האובת רכומ אוהש
 לכו בלל רופמ רבדח ירהש ,םימד ּול ןיאש העשב ,חַקִמַה לע ויניע הלתי
 שיר םושמ ןנחוי 'ר .רמא .יִךיֶהלַאמ תארי :וב רמאנ בלל רוסמה רבד
 ,:"ךיהלאמ תאריו. : וב רמאנ הזש ,ןוממ תאנואמ םירבד תאנוא לודג :יאחוי ןב
 = .,ונוממב הזו ופוגב הז : רמא רזעלא יברו ."ךיהלאמ תאריו, וב רמאנ אל הזו
 % .ןובשהל ןתינ אל הוו ןובָשָהְל ןתינ הז :רמא ינמחנ רב לאומש יבר

 | .םיִמְכַחַהְו רֶזְעיִלֶא יב ןיִּב תֶקלַחמ ב
 רהטמ רזעילא יבר ,אילוחל אילוח ןיב לוח ןתנו תוילוח וכְמַח :םתה ןנת

 רמא הדוהי ר"א ?יִאְנְכָע יאמ .יאנכְע לש רונת אוה הזו .םיאמטמ םימכחו
 יבר בישה םויה ותואב :אָנֶּת :והואמטו זז אָנְכָעִּכ םירבד ופיקהש :לאומש
 ,יתומכ הכלה םא :ל"א .ּונָמַה ולביק אלו םלועבש תובושת לכ רזעילא
 .המא תואמ 'ד :הל ירמאו ,המא האמ ומוקממ בורח רקענ .חיכוי הז בּורָח
 הכלה םא :םהל רמאו רוח .בורחה ןמ הָיָאְר ןיאיבמ ןיא :ול ורמא
 ןיא :ול ורמא .םהירוחאל םימח תמא ורזח !וחיכוי םימה תַמַא ,יתומכ
 תיב ילתוכ ,יתומכ הכלה םא :םהל רמאו רזח .םימה תמאמ היאר ןיאיבמ
 רמא ,עשוהי יבר םהב רעג .לופיל שרדמה תיב ילתוכ וטה !וחיכוי שרדמה
 ?םכביט המ םתא ,הכלהב הז תא הז םיִחָצנִַמ םימכח ידימלת םא :םהל
 ,א"ר לש ודובכ ינפמ ופקז אלו עשוהי 'ר לש ודובכ ינפמ ולפנ אל
 !וחיכוי םימשה ןמ ,יתומכ הכלה םא :םהל רמאו רזח .םידמועו ןיִטָמ ןידענ
 !םוקמ לכב ותומכ הכלהש ,א'ר לצא םכל המ :הרמאו לוק תב התאצי
 ?איה םימשב אל,יאמ .י"איַה םימשב אל. :רמאו וילגר לע עשוהי יבר דמע
 רבכש ,לוק תבב ןיחיגשמ ונא ןיא .יניפ רהמ הרות הנתנ רבכש :הימרי ר"א

 .35 3 סירכד8 ,גמ ,סכ סשל ,כ) ןטי סרקיוו

 דמועה ץפחה לע רזחי אל--חקמה לע ויניע חלתי אל .םירומח יגיחנמ--םירמח .םיהלאל
 .אל וא רשיה תא השע םא עדוי תאז השועה לש ובל קר-כלה לא רוטמה רבד .רכמהל
 וא הבוטל טא ,יולג ולו םדאה בל תובשחמ תא עדויה ,םיהלאמ ארי יוה--ךיהלאמ תאריו
 ןתינ הז .ורבח לש ופונל עישרמ אוה םירבד תאנוא ידי לע--ופונב .תנוכתנ האנואל
 . ותוא םינומש ימל ריזחהל רשפא ןוממב האנוא--ןובשהל

 ילכ לככ הציתנ ןועט אוה ןידה יפ לעש ,אמטנש סרח לש רונת--תוילוח וכתח (ב
 תוילוחה תא רבחו בש ךכ רחאו תוילוח תוילוח וכתחש ,ןפואב וצתנ וילעבש אלא ,ואמטנש סרח
 = יזלכ ןיעב ןינב אלא סרח ילכ דוע הז ןיאש יפל-רהטמ רזעילא 'ר .לוח לש טיטב ןקיבדהו
 יפלו תוילוחח רחא םיכלוה םהש ינפמ--םיאמטמ םימכחו .האמוט לבקמ וניאש המדא
 7 השוע היהש רוגנתה לעב סש--יאנכע .סרח ילכל רונתה בשחנ ןכל ,םרח לש ןה תוילוחהש

 < ןינעה תא ףיקהל וברה ךכ ,םילוגע םילוגע לפקתהל וכרד שחנהש ומכ) שחנכ--אנכעכ .ןכ
 . < החל ירמאו .(20890806 2690 ,םיובטָארבסיננַאהָאי) ירפ ץע ןימ--בורח | .(םירבדב הזה
 | המ--םכביט המ .םימחלנ ,םיחכותמ--םיחצנמ .םימה גלפ--םימה תמא . םירמוא םירחאו
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 ,והילאל ןתנ יבר היחְכָשַא ..י"'תוטהל  םיִּבְר יִרְתַא. :יניפ רהב הרותב תבתכי
 !ינב ינוחצנ :רמאו ףיח אק :ל"א ?אָתַעַש איִהָהְב ה"בוק דַבָע יאמ :ליא
 םופרשו ,רזעילא יבר רהיטש ,תורהמ לכ ואיבה םויח ותוא :ורמא !ינב ינוחצנ
 :אביקע יבר םהל רמא + עידויו ךלי ימ :ורמאו .והוכרבו וילע ונמנו .שאב
 םלועה לכ תא בירחמ אצמנו ,ועידויו ןוגה וניאש םדא ךלי אָמָש ,ךלא ינא
 'ד קוחרב וינפל בשיו םירוחש ףטעתנו םירוחש שבל ?ק"ער השע המ .ולוכ
 ,יל המודמכ ,יבר :ל"א ?םימימ םוי המ ,אביקע : רזעילא יבר ל"א .תומא
 ג'ע בשיו טמשנו וילענמ ץלחו וידגב ערק אוה ףא .ךממ ןילידב ךירבחש
 שילשו םיטחב שילשו םיתיזב שילש םלועה הקל .תועמד ויניע וגלז .עקרק-
 היה לוט ףא : אָנָה .חַפָמ השא ידיבש קצב ףא :םירמוא שיו .םירועשב

 לאילמג ןבר ףאו .ףרשנ , רזעילא יבר ויניע וב ןתנש ,םוקמ לכבש ,םויה ותואב |
 : אלא הז ןיאש ,יל המודמכ :רמא .ועְּבַטְל לושחנ וילע דמע ,הניפסב אב היה

 עודיו 5 | ע"שבר :רמאו וילגר לע דמע .םונקרוה ןב רזעילא יבר ליבשב =
 אלש ךדובכל אלא ,יתישע אבא תיב דובכל אלו יתישע ידובכל אלש ,ךינפל
 . ופעזמ םיה חנ .לארשיב תוקולחמ וברי

 ףליאְו השעמ אוההמ .יִאָוָה ג'רד היָתְחַא ,א"רד ּוהְתיִבְּד ,םולש אָמָא
 הוה אָחְרִי שיר אָמּוי אּוהָה .ּהיִּפַא לע לפ מל .א"רל היל תקבש תה אל
 הקְפַא ,אָבְּבַא יִאָקְו אָיע אָתַא :יִרְמָאְד אָּכִא .רפחל אלמ ןיב הל תלחאו
 יִכָהְּדַא ..יחאל היִתְלטק !םוק : ל"א היפ לע לַפְנִד ּחיִּתְחַּבְשַא .אמפר היל
 ינלבוקמ ךכ :ל"א 1 ּתטְַ אמ :הל רמא .בָכָשּ ג'ר יִּבְמ אָרופש קפנ
 .האנוא ירעשמ ץוח ,ןילענ םירעשה לכ :אָּבַא יבא תיבמ

 2 קש

 'עודקה השוע המ--'וכו דיבע המ .והאצמ--היחכשא ?(רבדב ברעתהל \ םכל המ) םככרד

 ןינעב-רזעילא יבר רחיטש תורהט לכ .(חמש) קחוצ--ךייח אק ? העש התואב אוה ךורב
 -םירוחש שבל . והודנ-והוכרבו . תורהט ויבג לע ושענ ךכ רחאו תוילוח ךתהנו אמטנש רונת
 .ודירוה--ונלל .אפכה לעמ-טמשנו .(ךודנ :רטולכ) ךממ םישרופ--םילידב .לבא תואל
 . לג--לושחנ . המח--ףא .לקלקתנ-חפט

 לש ותוחא התיה רזעילא 'ר לש ותשא (המש היה ךכ) םולש אמא-'וכו םולש אמא
 אוהה .(ותלפתב "ןונחת,, רמול) וינפ לע לופנל תנתונ התיה אל-'וכו תוה אל . לאילמנ ןבר-|

 דחהש הבשח איה) רפחל אלט ןיב הל ףלחתנ ,שדח שאר םוי היהש ,דחא םויב-'וכו אמוי |
 ותואב הרהזנ אל ןכל ,ןונחת םירטוא ןיא שדח שארבש ךותמו ,םישלשה םויב לוחיו רפח היהי
 אכיא .דחאו םישלשה םויב לחו אלמ שדחה היה תמאבש ינפמ ,וינפ לע לפנ אוהו םויה
 --'וכו היתחכשא . םחל ול האיצוה איהו חתפה לע דמעו ינע אבש ,םירמוא שי-'ןכו ירמאד
 אצי הכו הכ ןיב-'וכו יכהדא .יחא תא תנרה--יחאל היתלטק .וינפ לע לפנש ותוא האצמ
 : תשאל רזעילא יבר) הל רמא--וכו הל רמא . תמ אוהש (עידוהו) לאילמג ןבר תיבמ רפוש לוק
 ,רעצהו האנזאה לע הקעצה הלוע םהילאש ,םימשה ירעש-האנוא ירעשמ [וח + תאז תעדי ןיאמ

 ו
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 ,. ,ישימח קרפ
 (- : ףרְבִח יִוחָל םיִמָדוק יס ג

 .  םא ,םימ לש ןותיק םהמ דחא דיבו ךרדב ןיכלהמ ויהש םינש :אָיְנת
 "  :ארוטפ ןב שרד : בושייל עיגמ-םהמ דחא התוש םאו ,םיתמ--םהינש םיתוש
 אבש דע .ורבח תתימב םהמ דחא הארי לאו ,ותומיו םהינש ותשיש ,בטומ

 . ךריבח ייחל ןימדוק ךייח-+'ּדִמַע ףיִחֶא יח :דמילו אביקע יבר

 ,יעיבש קרפ
 . שיקָל שיִרָו ןֶנֶחַי יִּבַב (ד

 = אָטְְרִיִל רעו שיקל שיר המ .אָנְְריְּב ןנחוי 'ר יחס אק הוה דח אמי
 .ְּךֶּב ְַדָח יא :ליא .יִשָנָל ףְרְפְש : ל"א .אָתיְרואְל ךָליִח :ל"א .היִרְתּבַ
 הינאָמ ייותאל רדָקְמְל יִעָּב .הילע לכס .יאנִמ אָריִפשְּב ,יתוחא ךל אָּנְבַהָי
 יב יגלפמ וה דח אָמְי .אָּבַב אָרְבִּג הָיְנשְו הָיְנְתַאְו ּהָיְרקא רדח .יצִמ אָלְ
 < ןילבקמ יתמיאמ--ריצק לגמו די לגמו מורהו ןּויְגָּפהְו ןיכסהו ףייסה :אָשְרדִמ
 . : רמא ןנחוי 'ר +? ןתכאלמ רמג יתמיאמו .ןתכאלמ רמג .תעשמ ? האמוט
 הָאָטְסְל : היל רַמָא .םימב ןָחְצְחַצָשִמ : רמא שיקל שיר .ןשבכב ןָפְרְצֶשִמ
 . אכה ,יל ורק "יבר, םֶתֶה ?יל תיִנְהַא יאמו :היל רמא .עַדָי היִתּויָטְסיִלָב
 . | שַלַח .הניכשה יפנכ תחת ףָעְבְרְקַאְד ךל יאנָהַא :היל רמא .יל ודק 'יבר,
 | == /:היל הרמא .אָיְכְב אק ,ּהיִתְחא יאתא .שיקל שיר שלָח .ןנחוי 'רד היֶתְעּה
 | ליבשב השע ."היחא יִנַא ףיִמוהְי הָבְָע. :הל רמא !ינב ליבשב השע
 . = ןועמש יברד ּהיִשְפַנ חנ .יּוחַטְבִּת יִלָע ףיִתונְמְלאְג :הל רמא !יִתּומְלַא

 :ּ .6 = ,טמ סימלופ .ו) ,סכ [קקיוג

 ןואמצ תא תוורל םיקיפפמ םניא םיטה יכ--םיתמ םהינש םיתוש םא .דכ-ןותיק (נ
 | | .ךרבח ייחמ ךל םיבורק ךייח--ךמע .םהינש

 ְי שיר והאר-'וכו הייזח .ןדריב ןנחוי 'ר ץחרתה םימיה דחאב--וכו דח אמוי (ד

 ְי לוע תא לובסל) הרותל ךחכ : ןנחוי 'ר ול רמא-'וכו ל"א .ןדריה לא וירחא ץפקו שיקל
 ְ שיקל שיר יכ) ךב רוזחת םא-'וכו ךב תרדה יא .םישנל ךיפי--ישנל ךרפוש  .(הרותה
 ,וינע בורמ ,ומצע תא ריכשה ךכ רחאו דחיב הרות ומע דמלו ותורענב ןנחוי 'ר לש ורבח היח
 ליבק .ינממ הפיה יתוחא תא (השאל) ךל ןתא ,(תויח יצירפו םיששונתמ לש קחשמ תיבב
 תא איבהל רוזחל הצרשכ-'וכו רדהימל יעב .הרותב קוסעל שיקל שיר וילע לבק--הילע
 < ךדה .(וחכ ששת הרות לוע וילע לבקש רחאל יכ ,הנושארבכ בוש ץופקל) לוכו אל ,וידגב
 םיקלוח ויה םימיה דחאב-'וכו דח אמוי .לודנ םדאל והשעו הנשמו ארקמ ודמלו רזח-'וכו
 דדושה--עדי היתויטסלב האטסל .ןפטש-ןחצחצ .הרצק תינח-ןוינפה , שרדמה תיבב
 םיחגנתמה (םיששוגתמה) םיִרְוטְיְדְלְגהָל רבח היה שיקל שירש יפל :רמולכ) דושה השעמב יקב
 -'וכו םתה ?יל תלעוה המו-יל תינהא יאמו . (הלאה םילכה ביטב יקב אוה ןכל תומ ילכב

 -'וכו יאנחא ."יבר, יל םיארוק ןאכו (שאר : רמולכ) "יבר, םשב יל וארק (קחשמה תיבב) םש =
 ,(ובל לא בצעתה) ןנחוי 'ר לש וחור הפר--'וכו היתעד שלח .וכו ךיתברקהש הזב ָךְל יתלעוה
 < .תמ--התישפנ חנ .התכבו ותוחא האב-'וכו יאתא | . שיקל שיר הלח-שיקל שיר שלח
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 ליזל ןאמ :ןנבר ּורָמִא .אָבּומ היִרְתָּב ןנחוי 'ר רַעָטְצִמ אק הָוְהְו שיקל ןב
 ביִתָי לזא .ּהיִתָמְמְש ןֶרְדַחְמַד ,תדפ ןב רזעלא 'ר ליג ? היָתְעַדל היִבְּתִיל
 : רמא ."ָךְל אָטּיִסְמַר אָיִנמ, :ל'א ,ןנחו יבר רמא הָוָהַ אָתְלִמ לכ .היָמה
 ד'כ יל .ישקמ הָוַה ,אָתְלִמ אָניִמַא הָוה יִּכ --אַשיקְל רב ? אשיקל רַבְּכ ַּא
 אינת ּתְרְמָא ּתַאְו ,אָּתְעִמְש אָחְוְר אָליִמִמּו יקוריּפ .ד"כ היל אָנְקְרֶפּו אָתְישק
 היִנאָמ ערקו לאה הוה + אָעִמָאק ריִפשְר אנטי אָל וטא 1"ךל אעייסמד
 חַוצ אק הוה ! אשיקל רב ,תא אכיה ! אשיקל רַב ,ּתַא אָכיִה : רמאו יִכָב אקנ
 . ּהיִשְפִנ חנו הילט יִמָחְר ןנבר יעָּב .היִנִמ ּהיָתַעַּב ףָש רע

 .אוה ְךּורָּב שודקה לֶש וירּוצְו לַע םיִמַחִר (ה

 ּהיִפְנבְּב היִשיִרְל אָלֶּת לא ,הטיחשל היל וטממ אק ּווָהּד ,אָלְגְט אּוהֶה |
 ותיל ,םחרמ אה אֶל ליאוה :יִרְמָא .תרצונ ךכל ,לָּג : ל"א .יִבְב אקנ יברד
 . ןירוסי .ּהילַע

 אָתְשְּכְרַכ יִנָב אָיְדְש הָנָה .אָתיִב יברד ּיָתְמַא אָשְנַכ אק הוה דח אָמוי
 +ירמא ."וישפמ "לָּב לַט וימחְרְש : ביתכ ,והניקבש : :הל רמא הֶל אָשְנָכ אקו
 , היִלָט םחרנ ,םחרמו 5ואוה

 . ץֶרֶאַה סע ןָּב םֶּכִח דימְלַתְו סֶכָח דיִמְלִּת ןֶּב סֶכָח דיִמְלִּת (ו

 בָרְמְבּו הָמְכָמ םּוטָּת ןובָנ בֶלְּב. ביתכד אמ :אמח בר  רמא
 ,םכח דימלת ןב םכח רימלת הז--"המכח חונת ןובנ בלב, יָת םיִליִסְּ
 +יִשְנִא ירמאְד רו : אלוע רמא .ץראה םע ןב ח"ת הז-"עדות םיליסכ ברקבו.

 .גל די ילסמ5 .ט ,סמק סילסת1

 עיגרחל ךלי .ימ-'וכו ליזיל ןאמ . הברה וילע רעטצמ ןנחוי 'ר היהו-'וכו רעטצמ אק הוהו
 .ודיבש הכלחה  תורוסמ) ויתועומשש יפל-היתתעמש ןירדחמד . ךלי-ליזינ ? וחור תא
 רמוא ןנחוי 'ר היהש ,רבד לכ לע-יוכו אתלמ לכ .וינפל בשי , ךלה-'וכו לזא .תונונש
 .תא .(ךתעדל קוזח שמשמה ,רמאמ אתיירבב הנשנ :וא) ךתומכ רבוסה אנת שי :ול רמא ,ול
 ר"כ יל השקמ היה ,רבד רמוא יתייהשכ ,שיקל ןב ?שיקל ןבכ התאה--"וכו אשיקל רבכ
 אינת,, רמוא התאו ,הכלהה ןינע בחרתמ היה אליממו תובושת ד"כ ול בישמ יתייה ינאו תוישוק
 תא ערוק אוהשכ ךלוה היה-'וכו לזאק הוח ?רמוא ינא הפיש ,עדוי ינניא יכה ! "ךל עייסמד
 = ותעד הקלתסנש דע חוצ היהו--'וכו חווצ אק הוהו ?שיקל ןב ִךָיַא : רמואו הכובו וידנב
 .תמו םימחר וילע םימכחה ושקב-'וכו ועב .(עגתשכ) ונממ

 תחת ושאר תא ריתסהו ךלה ,הטיחשל והוליבוהש ,דחא לגע-'וכו אלגע אוהה (ה
 סחרמ וניאש ןעי :םימשב וילע ורמא--'וכו ירמא .ךל-ליז .(הענ) הכבו יבר לש ודנב יפנכ

 יבר לש ותחפש התיה םימיה דחאב--'וכו אדח אמוי  .םירוסי וילע ואובי (םיהלא ירוצו לע) =
 :האטאטמו (תיכב םילטומ ויהש) לותח ינב הכילשמ התיה-'וכו אידש הוה .תיבה תא תדבכמ

 םירוצי לע) םחרמ אוהש ןעי-'וכו ליאוה . ןחמ יפרה :יבר הל רמא-'וכו הל רמא , םתוא
 . וילע םחרנ ,(םירחא

 .םסרפתת-עדות .הב ראפתיו הילע זירכיש ילבמ ,המכחה חונת הז לש ובלב-ח"ת ןב ח"ת\(ו
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 -- 8 ןמ  דימ :אריז יברל הימרי יבר ל'א .אירק "שיק שיק, אָייִנְלְב אָריִּתְסא
 < 3 םש לודגו ןטקד ןעִעְרָי אָל וטא |? ו"ויִנדַאְמ יִשָפָח דָבָעְו אוה םש .לודְנו
 -% לודג השענ ,הזח םלועב חרות ירבד .לע .ומצע ןיטקמה לכ :אלא + אוה
 | ישפח השענ ,הזה םלועב הרות ירבד לע דבעכ ומצע םישמה לכו :ב"הועל
 . אבה םלועל

 . איוַח יִּבִכ לש ותָלְדָנ וז

 , אייח 'רד יתר אָטִמ מ ןצ ה 0 שיר

 "| ילופלפמ הל אָנְרַרִהַמ ,לארשימ הרות הָחְּכִּמְשִמ יא ,םולשו םח ?תיצנמ
 אָלְד ,הרותל יִרבעדה ? תיִצָנמ אָק יריד יִדָהּב. : אנינח 'רל אייח יבר ל'א
 אנרי יִּבְשְנ אָנְלַדְגְ אָנֶּתְכ אָניִדְשְו אָניִלָזַא ?אָנְדְבָע יאמ ! לארשימ חַכְּתְשִת
 1 ישמוח .השמח אָנְבַתְכְ "אָתְלִמ אָנְכְראו ימתַיל והָיִרָשְב אָנְלְבִאַמּו ייִבַמ
 יקי אָּתַש אָנִנְתִמּו ישמוח השמחב יִקְנָי השמח אָניִרְקמו אָתַמְל אָנְקְלְסו
 ."ידדהא וגְתַאְ יִדָדָהַא 5 אָנְרְדָמָד - 1 ןהְל אָנְרַמָאְו ירדס אָתְש

 - א ידיד ידחב, :אייח יברל אנינח 'ר ל א ,אייח 'רו נונה 0 וצנמ וה יב

 ו : ּהיִל ףמא = רממ וליפא. : ימנו יברב א ובר היל רמא !אייח ישעמ
 | ."לארשיב תאזכ אהת אל ! םולשו סח, : היל רמא '? אבאמ וליפא, ."ןיא, <

 . לצא, :ול יתרמא ,אנינח 'רב יסוי יבר יל הארנ שמא :אריז יבר רמא
 . יבר לצא, '?ימ לצא ןנחוי יברו, ."ןנחוי 'ר לצא, :יל רמא '?ַעּוקַמ התא ימ
 לצא. '?ימ לצא - יברו. ."אנינח 'ר לצא, '+ימ לצא יאני יברו, ,"יאני

 .תי ןג כוי1

 תחא אריתפא קר שי דכב םא-'וכו אניגלב אריתסא .הב םיללהתמ םיליסכהש יפל ,הלנתתו
 ,תועבטמ אלמ דכה היה ול םלוא) "שיק, "שיק,, לוק העימשמ איה ,(םילקש ינש תב עבטמ)
 ? סיעדוי ונא ןיא יכו-'וכו וטא .(תולצלצמ ויה אל זא יב

 . עונמל ידכ) םימכחה לש םהיתורבק תורעמ תא ןמסמו ןייצמ היה-'וכו ןייצמ הוה (ז

 [ ל .ונממ המלעתנ אייח 'ר לש ותרעמל עינהשכ-'וכו אטמ יכ .(םהב ואמטי לבל םינהכה תא
 - 0 0 =ףכו וצנמ ווה יכ . תוציפה אל-תצבר אל .(הז לע רעטצה) וחור התפר-היתער אשלח
 | -'וכו החכתשמ יא בר ךנה ימעה-תיצנמ אק ידיד ידהב | . (םיחכותמ) םיבירמ ויהשכ
 ,יתישעש--'וכו ידכעד . ילופלפ ידי לע הנשויל התוא ריזחא זא ,לארשימ חהרותה חכתשת םא.
 ןתשפ ערוזו ךלוה ינא ? השוע ינא המ-'וכו אנדבע יאמ . לארשימ חכתשת אל הרותה יב
 + בתוכו הליגמ (םרועט) ךרועו םימותיל םרשב תא ליכאמו םיאבצ דצ יננהו תותשר (הנממ) עלוכו
 הנושו םישמוחה תשמח תא םידלי השטחל (דמלמ) אירקטו ריעל הלוע יננהו םישמוח השמח
 ואירקה (םכילא) אובאו בושאש דע : םהל רמוא יננהו (הנשמה לש) םירדמ השש םידלי הששל
 ..ןכ-ןיא | ינודאט-רממ . ןיחאל שיא (הנשמה תא ודמל) ונשו ויחאל שיא (ארקמה תא ודמל)

 . הלעמ לש הבישיב תועיבקב בשוי התא-עוקת . 0 הארנ
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 ,רָתאּב. :יל רמא '?אל אייח יבר לצא ןנחוי רו, :ול יתרמא .'אייח יבר = =
 "?ןִמַמְל אָחְפנ רב לָיַעְמ ןאמ ,אָשֶאְּד ןיִרועָבּו ארד ןיקוקוד

 ןנברמ אּוהָה יל זַח :יקָמְרּוס רב אָביִּבַח בר יל" יִעָתְשֶא :אביבח ר"א =
 דכ מד אָתְרּואלּ היניע ןֶריפש הָוְה אָרְפצְלִד ד,היִּבִנ והילא םיִכש הקמ = =
 יוחאי :: וחילאל היל ירמאד :יל רמא '?יאה יאמ, :היל יִרָמַאַ ,אָרְונב ןילקמ 0

 ,יִלכְתְסֶאְל ּוהָּב תיִצִמ והְלְכְב :ל"א ,'אָעיִקְרִד אָתְביִתְמְב יִקְלָס יִּכ ןנבר יל
 לא יהֶלְכּב "?הָינְמיִס יאמ, ."היּב לָכַתְסַת אָלְּד ,אייח יברד אקרהוגמ רב
 ."תיִחָ קַלַס ּהיָשָפִנִמּ ,אייח יברד אקרהונמ -רַבל ,יִתְחִּ יקְלְמ יִּכ יִבָאְלַמ
 השחמו אְרּטד יִטיִמוב יִרְת ותא .ּיִב יִלָּבַמְסֶא ,יאָשְפִנַא ימקואל יאַצמ אָלְ
 + אָניַמָא ,ּהיִתְרְעְמַ יִחַטְמְשא ,יִלְא רחמל .הָיְניִעְ והנומסו אָרְבִ אוהַהְל
 .יאָסַתַאְ 'אָניִנִתַמ רמד אָתיִנְתַמ

 היל חג ,הָוה אָחְרִי שיר ,דח אָמּוי .יברד אָתְביִתְמִּב םיִכָש הוה והילא
 םהרבאל אניִמְקואדא :ל'א "?רמל היל הנ אָמַעַ יאמי :ל'א .אָתֶא אָלְ
 יִדָהְב והָניִמְקולוש ."בקעיל ןכו קחציל ןכו ,היל | אָניננמּו ילצמו היִרָי אָנִשַמּו
 שיו. :ל"א .'היִנְמז אלב חישמל היָל .ותימו יִמְחְרְב יִפְקּפ :יִרָבְסי '?יִדָדַה
 'רל ּוהָנְתַחַא ,אָמיִנַעַח יבר דג ."וינבו אייח 'ר : אָּבִא, :ל"א "?ז"'הועב ןתמגוד
 1 :אָרְמִמ אָתֶאְו-"םשגה דירומ, רמא ,אקז בשנו-'חורה בישמ. רמא .וינבו אייח
 איר לב ןאמ. : עיקרב יִרָמְָא .אָמְלָע שגר- "םיתמה היחמ. רַמיִמְל אָטִמ
 .אָתֶא .אָרּוְד יסְלָּפ ןיִּתש הויחמ ,והילאל הְויַתַא ."והילא, :יִרמָא אַמְְטְב
 .והְנדִרְמּו והִיִנּב לָע ,אְרְגנְ אָּבְרְכ | הל יִמְּרַא

- 

 ? המש חפנה ןב תא סינכי ימ-שא תובהלו דקומ יקיז לש םוקמב-'וכו .רתאב
 .(ולצא יוצמ והילא היהש ,םימכחה דחא יל הארנ-'וכו יל יזח . יל רפפ-יל יעתשא

 המ :ול יתרמאו-'וכו ירמאו .שאב תויולק ויה ולאכ ומדנ ברעבו תופי ויניע ויה רקבב הנהו

 :חבישיל םילוע םהש העשב םימכהה תא ינארה :והילאל ול יתרמאש-'וכו היל ירמאד ? תאז

 לא הב רשא ,אייח יבר לש ארדתקה דבלמ ,לכתטהל לכות םלוכב--וכו וה ןלוכב < .עיקרבש
 :םילוע םהשכ םיכאלמ םיכלוה םלוכ לצא-'וכו והלוכב ? םהינמיס המ-והינמיס יאמ .לכתסת
 .הלועה אייח 'ר לש ארדתקה דבלמ ,(םהיתוארדתק תא םידירומו םילעמ םיכאלמ) םידרויו
 ואב--'וכו ותא .וב יתלכתסהו יחורב רוצעל יתלכי אלו--'וכו יאצמ אלו .הילאמ  תדרווו

 לע יתחטתשהו יתכלה--'וכו ילזא .ויניע תא ורָוְעְו הזה שיאב וכהו שא לש תוצוצינ ינש

 .חיכש חוה .יתאפרתנו--יאפתאו .הנוש ינא ינודא לש ותנשמ .תא :יתרמאו ורבק תרעמ

 רחא ,שדח שארב היה הז ,דחא םויב--הכו דח אמוי ,יבר לש ותבישיב יוצמ היה--'וכו

 םהרבא תא יתומיקהש דע--'זכו אנימקואדא ? ינודא רַחֶא עודמ--'וכו אמעט יאמ .אובל

 .יתהמהמתה ןכלו-'וכו קחציל ןכו .ותוא יתבכשהו יתבש ינאו ללפתהש דעו וידי תא יתצחרו

 אלב חישמ תא ואיביו הלפתב ובריש יתבשח--'וכו ירבס ?דחי םתוא םיקיו-'וכו והנימקולו

 תא דירוהו תינעת יבר רזנ-'וכו רזג . שי--אכיא . תעמשנ םתלפת רשא--ןתמגוד שי . ונמז
 .םשג אבו-ארטמ אתאו .חור בשנו--אקיז בשנו .(הביתה ינפל ללפתהל) וינבו אויח יבר

 םיזרח תא הלג ימ-'וכו ילנ ןאמ .םלועה עועדזה-אמלע שגר .רמול עינה--רמימל אטמ
 אב--ןכו אתא .שא לש תוקלמ םישש והוקלה--'וכו הויחמ .והואיבה--הויתא ? םלועב

 . םשרנו םהיגיב סנכנו שא לש בודכ םהל המדנו (והילא)
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 : . הָאָנִִחְרִי לָאומָש וח |

 ּףֶל יִלַמָא, : ל"א היִעְטְּב יבר שלח .הָיִת יִּבַרְּד הָיִסַא הָאְניִחְרִי לאומש
 הָוָה .'אנליכי אל. :היל רַמָא ."רטָשִמ 'רל רַמָשֶא. .'אְנלְבי אל /- ."אָמַס

 םדאד אָרְפְס יל יזח "רידל המ רטטצל אל, :ל"א . אָתְלמ אַ הוה אֶל
 * וסֶאְו ,יִרקתַי אל "יבר. ,יִרְקַתִי 'םיִּכַח. האניחרי לאומש. : יב ביִתְכּ ןושארה
 ,הארוה ףופ-אניברו ישא בר ,הנשמ ףוס--ןתנ יברו יבר :אָהִת ודי לע יברד
 .י'םֶתיִרָחאְל הָניִבֶא לֶא ישדְקמ לֶא אובָא רע, : יִנָמיִסְ

 .יִנָמַחִנ רב יִּבר לש יתָתיִמ (ט

 רב הבר :אָסַחְד ּהיִתְרְּב רב אמח בר יל יִעְּפְשִא :אנהכ בר רמא
 דח אָכִא :ּורָמָא ,אָכְלַכ יב אַצְרִה יב ולַכָא .הישְפִנ חֶנ אָדְמְש בג ינמְחנ
 אָמָיְב אָחְרְי לארשימ אָרְכִג יִפְלַא רַסיִרְּת לטבְמ אָקד ,יִאְדְוהיִב אָרְבִ
 אָלְו ּהיִרְתְּבִא אָּפְלַמְר אקס ּורדש .אָבְלמְ אָגְרְּבִמ אָוְתְסְב אָחְרְַ
 | ןיחְשל אמגאמו אָמְנַַל ארקאמ ,אָרְכאְל אָתיִדוּבְמופמ לא קרע . היִחְבִשַא
 אתידבמופב .אתידבמופל אימד אניעמו אָימְד אָניְעְל הפירצמו הפיִרצְל ןיחשמו
 אָּכַמ ּוביִרְה .הברד אָזִפֶשֶא .אּוהָקְל אכלמד אקתְסרּפ עלא .חיָחְּכַשַא

 ,!י ,גע סילסת1

 ותואיקב םש לע "האניחרי,, ארקנש ,בר לש ורבח לאומש אוה--האניחרי לאומש (ח
 שלח .יבר לש ואפור היה--הוח יברד הייסא .שרחה רובע דוסבו חריה ךלהמ ןובשחב
 --אנליכי אל .ךניע ךותב אפרמ םפ ךל אלמא--אמס ךל ילמא | וניעב יבר הלח--'וכו
 | -'וכו ביתומ הוח .ןיעה בג לע (הפורת וזיא) ךל חרמא--רטשמ ךל רטשא .לוכי ינניא

 : ו חרוט יבר היה-וכו רעטצמ : אק הוה . אפרתנו ויתושארמ תחת אפרמ םס אלמ הנק ול חינה

 . אל .(הזל רשוכה תעש האצמנ אלש) חילצה אל רבדהו ("בר, ראותה תא לבקיש) וכמסל
: 

 ףוד רוד והארה ה"בקהש) ןושארה םדא לש ורפס הארנ יל ,ינודא רעטצי לא--'וכו רעטצל

 אל "יבר,, םשבו "םכח,, םשב ארקי יאניחרי לאומש יכ ,וב בותכ היחו (וימכחו רוד רוד ,וישרודו
 םירבדה טנ-ןתנ 'רו יבר .ודי לע היהת (אישנה הדוהי 'ר) יבר לש ותפורתו ןארֶקו

 ןכרע יבר רשא ,תוינשמה ינוש םיאנתה ףוס--הנשמ ףופ .טדא לש ורפסב םיבותכ ויה הלאה
 .הורדסו הוכרע אניברו ישא בר רשא ,ארמנה ילעב םיארומאה ףופ--הארוה ףוס |. ןרדסו

 ,הארוה ףוסל ןמיפ--םתירחאל  ,"אניבר,, םשל ןמיפ-הניבא ."ישא,, םשל ןמיט-ישדקמ

 00000 תמחמ-הישפנ הנ אדמש בגא .ותב ןב--היתרב רב .יל .רפס--יל יעתשא (ט
 =  ןיב דחא םדא שי :ורמא ,ךלמה ינפל וילע ונישלה--'וכו ןלכא .תמ אוה תוכלמה תופידר

 < לש תלגלגה סממ ףרחב שדחו ץיקב שדח לארשימ שיא ףלא רשע םינש לטבמה ,םידוהיה

 = ויפמ עומשל ,לבב ירע לכמ וילא םיפסאתמ ויה ירשתו ןסינ םישדחה ינשב יכ) ךלמה

 לכ לש תלגלנה סמ תא םהמ תובגנל ךלמה יחולש ושקבשכו ,םינחה .לשו הספ לש תושרד
 .ותוא אצמ אלו ךלמה חילש וירחא וחלש--'וכו ןרדש .(םהיתבב םואצמ אל ,שדחו שדח

 . עלקא .ךלמה חילש והאצמ--היחכ שא .'וכו ארקא לא אתידבמופמ ךלהו חרב--'וכו קרע

 ל ובירקה--'וכו ובירק .םש בשי הבר רשא ןולמה תיב ותואב ךלמה חילש ןמרזנ--ןכו =
6, - 



 ו .אעיצמ אבב :ילבב דומלת

 . היִרוחאל היִפּוצְרפ רֶדָה .היִמקִמ אָּכַתְל ילדו יִסָּכ יִרְת הוקשאְו הימק
 אָכַת .ּוביִרק. :הָל רמא ."אוה אבלמר אָרְבִּג ? היל דָּבַַנ יאַמ, : היל ורמא
 יִמָה היל ּודבַע .ייִסַּפְלְו היִמְקִמ אָּבַמְל הילד אָסָּכ דח הויקָשאְו המקל
 היִרְתָבַא שָחָּב .'אוהאָכָה ,אָנִעְב אקד אָרְבִנְר ,אָנְעְדְי עדמ, : רמא ,יִסַתַאְ
 :אָנילְנמ אָל-אָרְבִ אּוהַהְל ולטק לטקמ יא ,אָחַמ אנא. : רמא .היִחְּכִשַאְ
 ּהיקרטו אָנורדִאְל היליט ,הימְקְל :ּחּויָתַא ."אָילנמ- חיל יִדננמ ידוגנ יאו
 בתי הנה < .אַמְנַאל לֶזֶאְו קבע .אָתיִשֶא קרפ ,יִמָחַר אָעְב .הּיִפְנַאְב אָבְבְל
 תמדוק תֶרָהַּב םא :אָעיִקְרִד אָתְביִתַמְב ינְלפמ אק .םיִרָנ אקנ אָלוקרד אָדְרְנא
 : רמוא ה"בקה -קפס 3 רוהט--תרהבל םדוק ןבל רעש םאו ,אמט -ןבל רעשל
 חכוג. '? חכונ ןאמ, :יִרְמָא ."אממ. :יִרָמָא אָעיִקְרד אָתְביִתִמ והָלַכְו ,"רוהמ,
 דיחי ינא , םיעגנב דיחי ינא, : ינמחנ רב הבר רמאד ."ינמחנ רב הבר
 ,היל בָרְקְמְל תומה ךאלמ  יִצְמ הָוְה אָלְו ,יִרָתָּב חילש ּורדש ."תולָחָאָּב
 .אונק יִנִּב שואו אק] בָשנ יִבְהַא .ּהיִסְרְנַמ המופ קָסָּפ אק הוה אלדמ

 אָריִּב רסְמָי אָלְו ארבג אוההר היפ חני : רמא .אוה ישָרַפִד אָדְנְג : רבס |

 לוק תב תאצי .."רוהט ,רוחמ, :רמא ,היִשַפַנ אָחיִנ אק הוה יב ."אָתְיכְלַמְ
 "1 רוהטב .ךתמשנ תאציו רוהט ךפוגש ,ינמחנ רב הבר ,ךירשא, :הרמאו
 ."הלעמ לש הבישיב שקבתנ ינמחנ רב הבר. :אתידבמופב אעיקרמ אקַתּפ לָפָ
 ,אָמְגַאְל ּולזֶא .היִתְּכְד יִעְדָי ווָה אָל .חיִּב היִקְופַטְאְל .ןנבר וָלְכְו ייבא ּוקפְנ

 היפוצרפ רדה .וינפלמ ןחלשה תא וריסהו תוסוכ יתש והוקשהו ןחלשה תא (חילשה ונפלו
 .(תוגוז תופוכ לש היתש לע םידיפלמה םידשה ידי לע קזוה יכ) וירוחאל וינפ וכפהנ-חירוחאל

 -'וכו ובירק ?אוה ךלמה שיא אלה ,ול השענ חמ : ברל ןולמה תיב ינב ורמא--'וכו ורמא
 -'וכו ודבע .אפרתיו וינפלמ ןחלשה תא וריסהו תחא סוכ והוקשהו וינפל ןחלשה תא ובירקה |

 ינא רשא שיאה יכ ,עדא עודי :ךלמה חילש רמא--'וכו עדימ רךמא ,אפרתנו ךכ ול ושע
 םא היהו הזמ ךלוה ינא--'וכו אנלא .והאצמו וירחא שפח--'וכו שחב .הפ אצמנ שקבמ
  זא ,(םירוסיב) ותוא ונעי הנע םא לבא ,הלגא אל זא ,(יתוא : רמולכ) אוהה שיאה תא וגרהי גורה

 .ודעב תלדה תא רגטו רדחל והסינכה אוהו וינפל (הבר תא) והואיבה--'וכו הויתא | . הלנא
 הוה .םנאה לא ךלהו חרב--'וכו קרע .ריקה לפנו םימחר הבר שקב--'וכו ימחר אעב
 םא . עוקרבש הבישיב םיקלוח ויה-'וכז יגלפמ אק .דמלו תורכ לקד עזנ לע בשי-'וכו ביתי
 יכ ,אוה אמט זא ,וב חרפש ןבלה רעשל | המדק ערוצמב התארנש הגבלה תרהבה םא--'וכו תרהב

 לכו-אתביתמ והלוכו .המל םדק המ ,רבדב אוה קפס םא-קפס . האמוטל ןמיס אוה ןבלה רעשה

 וירחא (תומה .ךאלמ תא) חילש וחלש--'וכו ורדש ?וניניב עירכי ימ--חכונ ןאמ .הבישיה ינב

 -'וכו יכהדא .ודומלמ ויפ קספ אלש ינפמ ,וילא ברקל תומה ךאלמ לוכי אלו (ותמשנ תא איבהל)
 םישרפ דודג והזש ,הבר בשח--'ןכו רבסנ .םיחישה ינק ןיב שערו חור בשנ הכו הכ ןיב

 (תומאש בטומ : רמולכ) אוהה שיאה (תומי) ושפנ אצת--'וכו הישפנ חנית .(ושפתל ואבש)
 רעשל המדק תרהב קפס) "רוהט,, רמא ושפנ האצישכ--'וכו הוה יכ .תוכלמח דוב רָמָמַי לאו
 . ןמ אקתפ הלפנ--אתידבמופב עיקרמ אקתיפ לפנ .(אוה רוהט-תרהבל םדק רעש וא
 , םלכו-והלכו ואצי--ןקפנ .(הבישיה שאר םש היה הברש םּוקמב) | אתידבמופל םימשה

 -'וכו ולזא .ומוקמ תא ועדי אל-'וכו ה אל .(ותרובקב) וב קפל היקוסעאל
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 ימי העבש הודפס . "ודנב אהי ,שרופה לב :אקתיפ ל .אָתְוליִל 0
 "! םולשל םכיתבל וכל. :אקתיפ לפנ

 - בָכְר יִּכ אָעַיִמ אּוהָהְל הָיִרְדְו אָפְטז הָיְלַב היִשְפִנ חנְ אמו .אּוהַה
 : היל ורמא ? יאַה .יאמ : רמא .אָסְּג ְּב הירש אָּפפ רָהְנד אָסְג יאהמ
 6 ףדיד אָמְלָע יִלָּכ !ע"שברי :וינפל רמא .ינמחנ רב הברד הישפנ
 היל תברחמ אק  יאָמא-ךְדִיִד הברו הברר ְּתַא ,ףֶדיַד .ינמחנ רב הברו
 . אָפְש חֶנ '?אָמְלְעְ

 ,אָרְתַּכ אָבִ
 .ןושאר קרפ

 . . אֶטּוב ןֶב אָבְבּו סודְרוה ךָלֶמַה (א

 אמוי .תקונית התואב ויניע ןתנ .הָוה יִאְנומְשח תיִבְד אָדְבַע-םודרוה

 --אָתְשַח דָרָמְר אָּדְבִע לָּכ. :הָרְמֶַק ההד אָלְה תב ארבג אּוהָה עמש דח
 :איִהָה תָוָח דָּכ . תקונית התואל ּהָרישו היתר והְלְבְ והָניִלְטְמ םק . "חלָצַמ
 ןאמ לכ. :הרמאו אלק תאָמְרּו אָרְגאְל איל ,ּהָבְסִנִמל יִעָב אקְך אָתְקו
 אָלֶא והינמ רָיִתְשִא אָלְד ,אוה אָּדְבַע--אָניִתְאַק יאנומשח תיבדמ : רַמָיָו יתד

 .עבש אָשְבְדְּב הנמט ."אָעְראל אָרְגֶאִמ הָלָפַ אָתָקְונָ איִהָהְו ,אָתְקונָי איַהָה

 ברקו שרד ןאמ :רמא . 'בְַ ךלמ 1 תב, : ורמאנְד כ ,הנמטד יאַה .םינש

 . הדונמ אהי ,ותיבל ליו הזמ שורפיש ימ לכ

 ,דחא יברע תא האשנו הרעס חור המירה הבר תמש םויה ותואב--וכו אמוי אוהה

 --י"אה יאמ רךמא .ינשה רבעל ותוא הליטהו אפפ רהנל הזמ רבעמ ,למגה לע בכור אוהשב

 .הבר לש (ובחואו אוה התא ,אוה ךלש םלועה לכ--ןכו אמלע ילכ ? תאז המ : יברעה רמא
 .הרעסה החנ--אפעז חנ ?םלועה תא בירחמ התא המל ,אוה ךלש הברו

 ותדכנ םירמ איה--תקונית התואב .םיאנומשחה תיב לש דבע היה---וכו אדבע (א

 .ודבע לכ :הרמאש לוק תב אוהה שיאה עמשיו םויה יהיו--'וכו דח אמוי .ינשה סונקרוה לש
 תיב ינב לכ תא) וינודא לכ תא גרהו םק -'וכו 3 הנילטק םק .חילצי ,התע דורמיש

 :חרענה התוא התארשכ--וכו תזח רכ .הרענה התוא תא קר םייחב ריאשהו (םיאנומשחה

 לינא,, : רמאיו אוביש ימ לכ : הרמאו הלוק תא האשנו הגגה התלע ,השאל התחקל שקבמ אוהש

 -יתלוז (שיא) םהמ רייתשנ אל יכ ,אוה דבע-"םיאנומשחה תיבמ ,(יאצאצמ .ינא : רמולכ) אצוו

 :סוררוה חתוא ןמט-'וכו הנמט .ץראל גגה ןמ תלפונ איהה הרענהו ,(איה : רמולכ) איהה הרענה
 ול אשנש , וילע ורמאיש ידכ ,התוא ןמט ךכ ליבשב--'וכו הנמטד יאה -.םינש עבש שבדב

 "ףלמ ךילע םישת .ךיחא ברקמ,, בותכה תא שרודה אוה ימ-'וכו שירד ןאמ .ךלמ תב השאל
 .איצוהל ןיא בותכה לש וטשפ יפ לעש יפ לע ףא ,לארשי לע ךולמל דבעל רופא וב אצומו

 :הזמ חכומ : ורמא זא--'וכו ירמא . תודמועו (ןהיפנכב) לצ תושרופ םירפצ וארו םנאה לא וכלה
 --'וכו שרופה לכ .תוליל השלשו םימי השלש והודפס-'וכ\ הודפס .ןאכ אצמנ אוהש
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 ןב אבבל היקְבש .ןנָבַב הָלְכְל והנילטק .ןנָּבְר ?י'ּדְלִמ ךיִלָע םישָּת ףיַחַא |
 = דח אָמּוי .היִנִעָל והָניִרְקִנ ילָיִר אָליִלְּכ היל רח . ּהיָזמ הצע לֶקָשַמְל אמוב ₪
 :ל'א ."דָבַע אק יאמ אָשיִב אָּדְבַע יאה ,רמ ,יִזָה. :ל"א .הימק ביתי אתא 34
 ."י"ללקת לא ְלָמ ףטֶּדמְּב םג, ביתכ, :ל"א ,"רַמ הָיַטְלְנ :ל"א '?היל רָבָעֶא יאמי 2

 : ביתכד ,אָמְלָעְּב רישע אלא אהי אלו. : ל"א ."אוה ךלמ ואל יא, :ליא
 איש, : ביתכו ,אישנ אלא אהי אלו : י"ריִשָע לֶלְקִּת לא ְּבֶּפָשַמ ירדמְב

 השעמ השוע ואל-יאה ,ףֶמִע השעמ השועב, :ל'א . "י"ראָת אל ףמעב .
 .'אָנְביַתְי תַאְו אָנֶאַד ,ןמג שיא אָכְל, :ל"א ."חינמ אָנִּפְתְסִמ. : ל"א "! ךמע
 הָוה יא ,אוה אנא. :ל"א ."וגו לוקה תֶא ףילוי םימשח ףשע יִּכ :ביתב, :ל"א
 היִתְנקִת יאמ אָּתְשַה .וכל אָנְלַמָה הָוְה אָל ,יאה "ילָּכ ןנבר ירָהְזה אָנְעַדָ
 הָרותְו הָנצַמ רג יִכ. :ביתכד ,םלוע לש ורוא הבכ אוה, : ל"א אָרְבְג אהה
 : ד"א .""םיוגה לָּכ .ויְלִא ורה. : ביתכד ,םלוע לש ורואב קוסעיו ךלי -י"רוא

 --ז"הַדָעָה יגיעְמ םַָא הָיָה : ביתכד ,(ןנבר) םלוע לש וניע אָמְס אוה..: ל"א יִבָה 3
 םֶכְוע ןואְ ישָדְקִמ תֶא "ּללַחַמ יה. :ביתכד ,םלוע לש ונעב קועו ךל | 4

 אָתַש ליל ,אָחיִלְש רש, :ל"א ."אָתּוכְלַמִ אָניִפְתְסִמ. :ל"א ."י"םֶכִיִניִע דמָחמ
 דבַע .."היל תיִנָבּו היל ּתְרְתְס יִכָחְו יִכָבּדַא .אָּתִש  רדָהְלְו אָּתַש בפסל |

 םא !הנבת לא ,תרתפ םא :רותסת לא ,תרתס אל םא, : היל וחלש .י
 ךרפס ,ךְלע ךנז םא !ןיִכְלַמְתִמ ןיִדְבְטְּד רַתָּב ,אָשיִב אְָבַע-תינבו תר
 '% דָבַעְתִמ אָיִנְלַק אָּבְבַע םודְרוה ,אָּכַר רב אֶל אָּכַב אֶל :ןאכ

 .דכ ,וט לכדמכל .כ- ,כ סיעסי6 .גכ ,\ )טמפ כ ,י 7 וכ ,ככ .תומספ .כ ,י ת)סקט ,וט ,זי סילכדצ
 .סכ ,לכ קו
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 .דבע אלו "ךיחאבש רחבומה,, ןבומב "ךיחא,, הלמה תא םישרודה--ןנבר . הזה רוסיאה תא ונממ
 תחקל אטוב ןב אבב תא םייחב ריאשה--'וכ] היקבש .םימכחה לכ תא גרה--'וכו והנילטק

 אמוי .ויניע תא רקנו דופק תורעש לש רז (ויניעל ביבסמ) וילע םש--'וכו רדהא .ויפמ הצע
 ---וכו רמ יזח |. וינפל בשיו (אטוב ןב אבב לא) וילא (פודרוה) אוביו םויה יהיו-'וכו אדח

 ונללקי-רמ:הייטלנ ?ול השעא המ-היל דבעא המ . הזה ערה דבעה השע המ ,ינודא אנ האר
 םתסל המוד יהי םג ולו-'וכו אהי אלו .אוה ךלמ אל הז אלה-'וכו ואל יאה .ינודא
 .סודרוה ןכ ןיאש המ ,לארשי ןבכ גהנתמה אישנב רבדמ בותכה-ךמע ישעמ השועב .רישע

 אנא .ךמע בשוי ינא קר אלא ,ונלצא שיא ןיא--'וכ\ אכיל .ונממ ארי ינא--הינמ אניפתפמ
 ,(דרמ תובשחממ םיקוחר) ךכ לכ םיריהז םגה םימכחהש יתעדי ול ,סודרוה אוה ינא--וכו אוה

 לכוא המב :רמולכ) אוהה שיאה לש ותנקת המ התע-'וכו אתשה .םכתא גרוה יתויה אל
 ארי .ינא-אתוכלממ אניפתסמ .ויגיהנמו םעה ישאר םה-הדעה יניע ?(יתעשרהש המ ןקתל צ

 בכעתיו הנש ךלי ,(ימורל) חילש חלש--'וכו אחילש ררש .(ימור תוכלמ ינפמ) תוכלמה ינפמ
 .והנבתו (שדקמה תיב תא) ותוא רותפת הכו הכ ןיב-'וכו יכהדא . הנש הרזחב ךליו (ימורב) הנש =

 -'וכו ךנייז םא . תושר םילטונ םה (רבד) םישוע םהש רחאל ער דבע-'וכו אשיב אדבע
 .ותדיב ךלש שחיה רפס ירה ,(ךלש המחלמה ילכב התא האנתמ םא) ךילע ךקשנ ילכ םא
 : .(וילאמ) ןירוח ןב השענ דבעה ל ךלמ ןב אלו ךלמ אל--'וכו אכר אל

0 
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 יִאַמָּב .וימימ האנ ןינב האר אל ,םודרוה ןינב האר אלש ימ :ורמא
 ,אָלְחּוכ ינבאב :יִרָמָאְד אָּבַא .אָרְמְרִמּו אָשיש .יִנָבאְּב :הבר רמא ?הָיְנב
 בס .אָריִס לָּבַקְלַד יכיַה יכ ,הָפָש לעָמּו הפש קיִפַא .אָרְמְרִמו אָשיִש
 יִכ יוחמד ,יִפַמ ריפש יִבָהְר ,היקְבַש : ןנבר היל .ירמא ,אָבָהַדְּב היעְשִמְל

 . אָמַיִ אָמַהא
 . תֶרצּב תַנָשְּב םיִבָעְר סנרפְמ יבר (ב

 ילעב ,ארקמ ילעב ּוְנָבַי : רמאו תרוצב ינשב תורצוא חתפ יבר
 "! וסנכי לא ץראה ימע לבא .תודגה ילעב ,הכלה ילעב ,רומלת ילעב ,הנשמ
 :ל"א "? ָתיִרְק ,ינב. :ל'א '! ינסנרפ ,יבר, : ל"א .םנכנו םרמע ןב ןתנוי קחד
 4? ךסנרפא -המב ,ןכ םא, : לא ."ואל, : ל'א '? תינש, :ליא ."ואלו
 אקו יבר ביתי ,אציש רחאל .וסְנְרִּפ ."ברועכ ינסנרפ :,בלככ ינסנרפ,
 רב ש"ר וינפל רמא "1! ץראח םעל יִּתַפ יתתנש ,יל יוא. :רמא ,רַעָטְצִמ
 הרות דוככב תונהיל הצור וניאש ,אוה ךדימלת םרמע ןב ןתנוי אמש. :יבר
 רמאה ,ּהיִמַעַמְל יבר ."לכה וסנכי, : יבר רמא .ואצמו וירחא וקדב " וימימ
 ,ץראה ימע ליבשב אלא ,םלועל האב תונערופ ןיא :יבר

 . הקַהַצַה תבוח (ג

 לקשה תישילש תתלמ ומצע תא םדא ענמי לא םלועל :יפא בר רמא
 הָנשָּב לָקֶשַה תיִשיִלָש ּויִלָע תַתָל תוצִמ ּויִלָע ּודְמְעָהְו. : רמאנש ,הנשב
 תוצמה לכ דגנכ הקדצ הלוקש | :יסא בר רמאו .י"ּוניִהְלֶא תיָּב תדובעל
 ."תוצמ. אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "הוצמ.--'וגו "תוצמ ונילע ונדמעהו, : רמאנש

 השעמ הֶיָהְו. : רמאנש ,השועה ןמ רחוי הָשַעְמַה לודג :רזעלא יבר רמא
 . י"םֶלוע רע חטְבְו טקה הקָהֶשַה תדובעו םולש הקדצה

 ,ול רפכתמו ולקש ןתונ םדא ,םייק קימהבש ןמזב : רזעלא ר"או |
 ידבוע ןיאב .ואל םאו ,בטומ-הקדצ ןישוע םא ,םייק קימהב ןיאש ,וישכעו
 | .עורזב התוא ןילטונו םיבכוב

 .5 ,כ5 סיעשיפ .גל ,י סיעת

 ,יבל שיש ינבאבו (קורי) שיש ינבאב--ןכו אשיש ינבאב ?והנב המב--היינב יאמב
 טילבה) הפש איצוה--'וכו הפש .קיפא .רוחש שיש ינבאב :םירמוא שי--'ןכו ירמאד אכיא

 רבס . דיטה לבקתיש ידכ ,(םינפל םינבא לש הרוש) הפש סינכהו (ץוחל םינבא לש הרוש
 : המוד אוהש יפל ,רתוי הפי אוה ןכ יכ ,ונממ ףרה :םימכחה ול ורמא ,בהז ותופצל בשה-'וכ\

 .םיה ילג תדונתל

 -תינש ?ארקמ תדמל- -תירק - . סנרפתהל-וסנכי .ולש האובתה תורצוא-תורצוא (ב

 למוח 1 ה"בקהש ומכ-ברועכו בלככ ? ךסנרפא יכ ,ךתוכז המב-ךפנרפא המב ? הנשמ תדמל : |

 .רעטצמ היהו יבר בשי--וכו ביתי .יתוא םנ ינסנופ ךכ ,םסנרפמו ברועהו בלכה לע |

 . ומעטל-הימעטל |
 הֶשעמה-'ונו הקרצה השעמ היהו . הקדצ תושעל םיוחא תא ררועמה- --הֶשַעְמַה ג ו

 - ולומג היהי הקצה תדובע תא השועהו (םלועל רימתמו םייקה) םולש ולומג היהי הקדצה תא



 ל .ארתב אבב :ילבב דומלת

 יאמ : רזעלא יברד ּהיִמְשִמ אלו יל יִעַּפְשִא אָחְלְמ יאה :אבר רמא
 הפילקו הפילק לכ-הז ןוירש המ :ךל רמול ?"ןִיִרָשַּכ הָקָדִצ שבלי ביתכד
 ןובשחל תפרטצמ הטורפו הטורפ לכ-הקדצ ףא  ,לודג ןוירשל תפרטצמ
 לכ-הז דגב המ ,ּי'ּוניִתְוקְדִצ לָּכ םיִּדע דָנָבְכּו. : אכהמ--רמא אנינח 'ר .לודג
 תפרטצמ הטורפו הטורפ פ לכ -הקדצ ףא ,לודג דגבל תפרטצמ אמינו אָמיִנ

 לוט ןובשחל |
 וליאד ,וניבר השממ .רתוי רתסב הקדצ השועה לודג :רזעלא ר'א

 הקרצ השועב וליאו ,י"הַמְחַהְו ףאָה יִנָפִמ יִּתְרְָי יִּב. :ביתכ ויבר חשמב
 ,ינעל .הטורפ ןתונה לכ :קחצי 'ר רמאו--.ייףַא הָּפְכִי רֶחָפַּב ןֶתִמ, : ביתכ
 הטורפ ןתונה .תוכרב א"יב ךרבתמ םירבדב יוסיפמַהְו ,תוכרב ששב ךרבתמ
 םיינע ףמֶחְל בַעְרְל | םרָפ אלה, :ביתכד-תוכרב ששב ךרבתמ ינעל
 ּךְתַכּורַאַו ףְרוא רחשכ עקָּבִי זֶא 'וגו םרַע הֶארִת יִּכ תִיָב איִבָּת םיִדורְמ
 עּושְת הֶנִַי 'הו אָרְקּת זָא ךֶפְסַאְ 'ה דּובְּכ ףקרצ נפל ףלהו חַמצַת הָרָהִמ
 קָפָתַש : ביתכד-תוכרב א"יב ךרבתמ םירבדב וסייפמהו .+וגו "נה רַמַאיְו
 יה חנו םיְרָהְצַּפ ףתלפאו ףְרוא ךףשחב חַרְו עיִבְשִת הָנטנ שָפִ ףָשְפנ בעל
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 רוד יִדְסומ "םלוע תוברָמ ּךֶּמִמ ּונְבּו 'וג ףָשְפנ תוחצְחַצְּב עיִּבָשַהְ דיִמָת
 .י'וגו "םָמּוקְּת רוד

 ?ידובכו הקדצ םייח אָצְמִי דָסָחְו הקדצ ףדור, ביִתְבִּד יאמ :קחצי ר'או
 היבקה--הקדצ ףדורה לכ = רמול אלא ? הקדצ אצמי הקרצ ףדורד םושמ
 איצממ ה'בקה : רמא קחצי רב ןמחנ בר .הקדצ ןהב השועו תועמ ול איצממ
 יבר .ורכש םהילע לבקל ידכ ,הקרצ ןהל תושעל ,םינגוהמה םדא ינב ול
 ,המכח ילעב םינבל הכוז ,הקדצ תושעל ליגרה לכ :רמוא יול ןב עשוהי
 --רשוע ילעב :"םייַח אָצְמְי :  ביתכד--המכח ילעב .הדגה ילעב , רשוע ילעב
 . םיתכו "דובכו, אכה ביתכ ,"דובכו, : ביתכד--הדגה ילעב :"הקדצ. : ביתכד
 . יּולָחְנְי םיִמָכַח דובָּב, םֶתָה

 : ךל .רמולו ךבישהל ןידה לעבל ול שי : רמוא ריאמ 'ר היה :אינת
 ידכ :ול רומא ? ןסנרפמ וניא המ ינפמ ,אוה םיינע בהוא םכיהלא םא
 תא עשרה םופורסונרוט לאש הלאש וזו . םנהיג לש הנידמ םהב ונא לוצינש

 קיסל  ססל קת ₪ סיעסיס .רי = ,סכ לסמל .טי ,ט סירכד* .ס  ,דס סע5 9 ,ענ סיעטיב

 .ס) ,ג ילסמ< .6כ ,6כ יפסמד .בי ,(*

 אלוע יל רמא הזה רבדה תא--'וכו אתלמ יאה |. (החוור תצק אלא וניאש) חטבו טקשה

 וסייפמה .טוח--אמינ .ןוירשה תושקשק--הפילקו הפילק לכ .רזעילא 'ר לש ומשמ
 ,ךשפנ תא בערל איצות--ךשפנ בערל קפתו .םימוחנ םירבד וילא רבדמה-םירבדב =

 .שפנה ןמ םיעבונה םירבד וילא רבדתש + רטולב
 ,ומצעב הקדצ לבקל ךרטצהל ופוטש אוה ותקדצ לומגש עמשמ--הקדצ אצמי

 םימכח דובכ ."םייח אצמ יאצומ יכ, בותכ המכחבו--םייח אצמי . םירשכה--םיננוהמה
 . םהיתושרדב תובבלה תא םיכשומ םהש יפל ,תוירבה לע םידבוכמה ,הדגהה ילעב םה--ולחני
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 הב ל"א ? ןסנרפמ וניא המ ינפמ ,אוה םיינע בהוא םכיהלא םא : אביקע יבר

 ןתבייחמש 11 ,הָּבִרְדַא : ל"א . םנהיג לש הנידמ םהב ונא לוצינש ידכ
 רדבע לע סעכש ,םדו רשב ךלמל +?ד'המל : לשמ ךל לושמא .םנהיגל
 .ךלחו . ותוקשהל אלשו וליכאהל אלש ,וילע הוצו םירוסאה תיבב ושבחנ
 " םתאו ?וילע םעוכ אל ,ךלמה עַמָשָשְכְל .והקשהו והליכאהו דחא םדא
 ילושמא :אביקע 'ר ל"א .ו"םיִדָבַט לֶאְרְש ינב יל יִּב. :ביתכד ,םידבע םיורק
 הוצו םירוסאה תיבב ושבחו ונב לע םעכש ,ךלמל + דיהמל :לשמ ךל
 ..והקשהו והליכאהו דחא םדא ךלהו .ותוקשהל אלשו וליכאהל אלש ,וילע
 םֶּתַא םיִנָב. :רמאנש  ,םינב םיורק ונאו .ןורוד ול רֶנשִמ ,ךלמה עמששבל
 םישוע םתאש ןמזב .םידבע םיורקו םינב םיורק םתא : ל''א .ייםֶכיַהְלֶא 'הל
 םוקמ לש ונוצר םישוע םתא ןיאש ןמזבו ,םינב םיורק םתא םוקמ לש ונוצר
 יִרָה :ל"א ! םוקמ לש ונוצר ןישוע םתא ןיא וישכעו : םידבע םיורק םתא
 יִתָמיִא -י"תֶיָב איִבָּת םיִדּורָמ םיינעו ךֶמַחְל בָעְרָל םרֶפ אלה, : רמוא אוח
 . "ךמחל בערל םורפ אלה, רַמָאְקו ,אָנדאַה "תיב איבת םידורמ םיינעו,

 לזרב :וכתְחמ לזרב ,השק רה : :םלועב וארבנ ,םישק םירבד הרשע
 םיבע , םישק םימ %ותוא ןיבכמ םימ ,השק רוא :ועְפְעַפְמ רּוא ,השק =

 ,השק ףוג :ולבוס ףוג ,השק חור :ןתרזפמ חור ,םישק םיבע : ןתוא םילבוס
 תשק התימו .ותקבפמ הניש ,השק ןיי : וגיִפמ ןיי ,השק דחפ :ורבוש דחפ \

 ,י"תֶומִמ ליִצת הֶקְדַצּו. : רמאנש ,התימה ןמ תלצמ הקדצו--םלוכמ
 תדמ ה'בקה תדמכ אלש ,הארו אב :יאני יברב יאתסוד יבר שרד

 ילבקמ קפס ,ךלמל לודג ןורוד איבמ םדא :םדו רשב תדמ .םדו רשב
 ותוא םילבקמ :רמול אצמת םאו :ונממ ותוא םילבקמ ןיא קפס ,ונממ ותוא
 :ןכ וניא ה"בקהו .ךלמה ינפ האור וניא קפס הלמה ינפ האור .קפס--ונממ
 הָוָחַא קָדְצְב יִנַא. :רמאנש ,הניכש ינפ לבקמו הכוז-ינעל הטורפ ןתונ םדא
 .?ָךָתְנמְּמ ץיקְסְב הָעְבֶשִא ףיִנָפ

 = .,בותכ ארקמ אלמלא י"ל ןנוח 'ח הָוְלַמ. :ביתכד יאמ :ןנחוי ר'א
 ."הולמ שיאל הול דבע, לוכָיְבְּכ :ורמואל רשפא יא

 ..הקדצ לש הפוק לע הנוממ היהש ,קידצה ןימינב לע רילע ורמא : אינת
 רמא .ינפנרפ ,יבר :ול הרמא ,תרוצב ינשב וינפל השא התאב תחא םעפ
 .תתא ןיא םא ,יבר :ול הרמא .םולכ הקרצ לש הפוקב ןיא ,הדובעה :הל
 = הלח םימיל .ולשמ הסנרפו דמע .םיתמ הינב העבשו השא ירה ,ינפנרפמ
 התא !ע"שבר : ה'בקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא .תומל הטנו קידצה ןימינב

 .י ,טי ילטמ6  .וט ,זי סינסתס .2 ,י ילממ4 ,1 ,תכ סיעטיפ .5 הי סירכדל .סכ ,סכ קיו

 .התע--אנדיאה .הנתמ ול חלוש--ןורוד ול רגנשמ .ורפאו--ושבחו
 . וחיבשמ-ןניפמ .וככרמ-ועפעפמ .שא--רוא

 דולס השענ םילד ןנוחה-לד ןנוחיה הולמ . .ה"בקה לע רמול רשפא ולאכ-לוכיבכ
 , , פ שיאל הול דבע, הולב ביתכו ה''בקהל

2, 

39 

- , 
1% 
1 - 

3 
77 
- 

5 

5 



 7 .ארתב אבב :ילבב דומלת

 ןימינבו ,"אלמ םלוע םייק וליאכ ,לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ. :תרמא-
 וערק דימ +וללה תוטעומ םינשב תומי ,הינב העבשו השא היחהש ,קידצה
 ,םינש ב"כ ויתונש לע ול ופיסוה :אָנִּת .וניד רזג ול

 .םיִהְלֶא תובּושְתּו בויִא תונעט (ד

 בויא שקב :אבר רמא--ייליִצמ ףךֶדָיִמ ןיִאְו עָשְרֶא אל יִּכ ךֶפְעד לע,
 --רוש תארב !ע'שבר :וינפל רמא .ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל
 תארב ,ןדע ןג תארב ,תוטולק ויתופרפ-רומח תארב ,תוקודס ויתוסרפ
 היל ּורָּרֶא יאַמּו + ךדי לע בכעמ ימ ,םיעשר תארב ,םיקידצ תארב ,םנהיג
 ה"בקה ארב--?"ַלֶא יִנָפְל הָחיִש עַרְנַתְו הָאְרִי רפָת הֶּתַא ףַא, ? בויאל היִרְבַח
 .ןיִלָבְת הרות ול ארב-ערה רצי

 --ףריח הרעסב .והובישה הרעפבו ףריח הרעפב בויא :הבר רמא
 הרעס חור אמש !ע"שבר :וינפל רמא--י'ינפושי הָרַעשְּב רֶשא, :ביתבד
 ןעיו. :ביתכד--והובישה הרעסב ?ביואל בויא ןיב ךל ףלחתנו ךינפל הרבע

 -+'ינעירוהְו ֶלְעְשֶצְו ףיצָקח רָבְגְכ אנ א רמאינ 'וגו הָרָעְסַה ןמ בוא תֶא 'ה
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 נו 3 בכי של רש רע ווא ב

 ינפב אַמּוג הל יתארב אמינו אמינ לכו םדאב יתארב ןיִמיִנ הברה :ל"א
 אמוגב תוקנוי םיתש ילמלאש ,תחא אמוגב תוקנוי םיתש והי אלש ,המצע
 = ןיב יל ףלחתנ אל אמוגל אמוג ןיב .םדא לש ויניע רואמ תוכישחמ ,תחא

 יתארב ןיפיט הברה--פ'וגו "הָלָעִּת ףֶטשל גַלָפ יִמ,, ?יל ףלחתנ ביואל בויא 1
 ןיפיט יתש והָי אלש ידכ ,המצע ינפב םּופְּד הל יתארב הפטו הפט לכו םיבעב
 תוטששַממ-דחא םופדמ תואצוי ןיפיט יתש ילמלאש ,דחא םופדמ תואצוי
 בויא ןיב יל ףלחתנ אל הפטל הפט ןיב .תוריפ האיצומ הניאו ץראה תא
 לכו םיבעב יתארב תולוק הברה--י"תולוק זמ ךְרדַג, ?יל ףלחתנ ביואל
 ןיאצוי תולוק ינש והי אלש ידכ ,ומצע ינפב ליבש ול .יתארב--לוקו לוק
 לכ תא ןיבירחמ-דחא ליבשמ ןיאצוי תולוק ינש ילמלאש .דחא ליבשמ
 תְעְדְיִה, ?יל ףלחתנ ביואל בויא ןיב ,יל ףלחתנ אל לוקל לוק ןיב .םלועה
 העשבו הינב לע תירזכא וז הלעי-"רמשְּת תולָיַא ללוח על יִלָעָי תֶדָל תע
 הל ןימזמ ינאו  ,תומיו הנממ לופיש ידכ ,רהה שארל הלוע ,תדלל תערובש
 רחאתמ וא דחא עגר םידקמ ילמלאו :הינפל וחינמו ויפנכב ולבקמש ,רשנ

 %6- ,ט) סטל .סמ6 /סכ סמ סמ5 .ג--5 ,מ) ספא .וי ןע כוס8 ד ,וט סעפ 4 ,י בווג

 .םינשב ךר ונדועב--וללח תוטעומ םינשב
 .ךדי לע אב לכה ,תאמט הז תאו תרהט הו תא-'וכו ויתופרפ רוש תארב (ד |

 .ערה רציה תא--הלא לש םבלבו בוטה רציה תא תעטנ הלא לש סבלב-'וכו םיקידצ תארב
 ףותמו ?עישרי אלש ךדי לע בכעל לכוי ימ ,עשרל הז תא תישע םא-ךדי לע בכעמ ימ
 : ובישה המ-הירבח היל ורדהא יאמ .ןידה ןמ אוה רוטפ אלה ,עישרהל אוה סונא עשרהש
 | .הרבעה ירוהרה תא םדי לע לטבל םימפ--ןילבת ?וירבח ול

 .שפרל התוא תוכפהמו תוככרמ-תושטשטמ . תורעש-]ימינ
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 ףלחתנ ביואל בויא ןיב ,יל ףלחתנ אל עגרל עגר ןיב .תמ דימ ,דחא עגה
 ינא ,דֶליִל תערוכש העשבו רצ המחר וז הליא--י"רמשִּת תוליַא ללוח, ?יל
 םידקמ ילמלאו .תדלויו הָּפַרְתַמּו םחרה תיבב ּהָשיִכַמָש ןוקְרְד הל ןימזמ
 ,יל ףלחתנ אל עגרל עגר ןיב .התמ דימ ,דחא עגר רחאמ וא דחא עגר
 ?יל ףלחתנ ביואל בויא ןיב

 ןיאש ןאַּכְמ :אבר רמא--+ליִבָשַהְב אל ויָרָבְדּו רָּבִדָי תעדְב אל בא.
 .ורעצ תעשב ספתנ םדא

 ,ינש קרפ

 .ריִע לָכְּב תוקוניפ יִדָמַלְמ .ביִשוהל הָנִפִתַה ה

 ןב עשוהיו בוטל שיאה ותוא רוכז םֶרָּב :בר רמא הדוהי בר רמא
 ול שיש ימ ,הלחתבש .לארשימ הרות החכתשנ אוה אלמלאש ,ומש אָלַמּ
 ?שורה יאמ .הרות דמל היה אל-בא ול ןיאש ימ ,הרות ודמלמ-בא
 ידמלמ ןיבישומ ויהיש וניקתה .םָּתַא סֶּתְדַמְלו-י'םֶכיִנְּב תֶא םֶתוא םָתְדמְלְש
 .י"םילָשּורימ 'ה רַבְרּוג הָרּות אָצַת ןויצִמ יִּכ, ?שּורָּד יאמ .םילשוריב תוקונית
 הלוע היה אל-בא ול ןיאש ימו ,דמולו והלעמ היה-בא ול שיש ימ ןיידעו
 ןבכו ז"מ ןבכ ןתוא ןיסינכמו ךלפו ְלַּפ לכב ןיבישומ ויהיש ,וניקתה . דמולו
 אלמג ןב עשוהי אבש דע ,אצויו וב טעוב  ,וילע םעוכ ובר היהש ימו .ז"י
 ריעו .ריע לכבו הנידמו הנידמ לכב תוקונת ידמלמ ןיבישומ ויהיש ,ןקיתו
 .עבש ןבכו שש ןבכ ןתוא ןיסינכמו

 ,ישילש קרפ

 .שָּדְקִמַה תיִב ןַּבְרָח יִנָּפְמ תּוריזְנ (ו

 ןיד שדקמה תיב ברחש םוימ : עשילא ןב לאעמשי יבר רמא :אינת
 ןירזוג ןיאש אלא ,ןיי התשנ אלו רשב לכאנ אלש ,ונמצע לע רוזגנש ,אוה
 תתטשפש םוימו .הב דומעל םילוכי רובצה בור ןכ םא אלא ,רובצה לע הרזג
 ןיאו תוצמו הרות ונממ תלטבמו תושק תוריזג ונילע תרזוגש ,םודא תוכלמ
 הרוזגנש אוה ןיד ,(]בה עָשּוהיל :הל יִרָמָאְ) ןבה עובשל םנכיל ונתוא תחנמ

 .ג ,3 סיעסי4 .ע' ,₪' סירב .ס) ,ד) סט2 .6 ןעל כו 1

 = אל, רמאנש הזמ--ןאכמ .הפר השענ--הפרתמו .הכשונ--השיכמ . (ןָאקַארד) שחנ-]וקרד
 -יארחא םדאה ןיא--ורעצ תעשב ספתנ םדא ןיא .עשְבב רבדי אוהש רמאנ אלו "רבדי תעדב
 . םירוסיו רעצ תמחמ רבדמ אוהש םישקה םירבדה לע בייחתהל

 .רפסה תיבמ-אצוי| . ןכא ,םנמא-םרב (ה

 - םימי העבש ףוסל איהש חליט תירבל-ןבה עובשל . ימור תוכלפ-םודא תוכלמ (ו
 . ןבה ןוידפל--ןבה 0% |
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 וניבא םהרבא לש וערו אצמנו-םינב דילוהלו השא אשיל אלש ,ונמצע לע
 .ןידיזמ ויהי לאו ןיגגוש ויהיש בטומ ,לארשיל םהל חַנַה ,אלא .וילאמ הלכ

 .ישימח קרפ |
 .תואָלִּפ יִרּופָס וז |

 .םיִלַגַה 1

 יוחתמ ,אָתְניִפְפל עּבְטְמּד ,אָלּנ יאה :אָמַי יִתוחְנ יל ועְּפְשֶא :הבר רמא
 הָיַהְא והָיְלַע קיקמר אַתְְלאְּב הל ןניִחָמּו .אָשיִרְב יִתְרַח אָרּוְד אָתיִצּצ יִכ
 .חיְנְו 'הָלֶס ןִמָא ןמָא תואָבָצ 'ה הי הֶיְהֶא רֶשֶא

 ימרפ האמ תֶלַת אָלגְל אָלּג ןיב :אָמי יִתוחַנ יל יעָתְשַא :הבר רמא
 ,אָלּ ןנלדו אָחְרואְּב ןנילזמ הָוְה אָדְח אָנְמז .יִסְרפ הֶאְמ תָלָת אָלְגְר אָמּורְו <

 אָרָזְב וירְג ןיעָּבְרַא רזבמִכ אוהד ,אָמו אָבְכּוכְר אָתְעּבְַמ וב אָניזחה דע
 אלק אָלְג חיל אָמְרְ .אָלְבַהַמ ןנילקמ הָוה . ,יִפְט כלה יִאְ .אָלּרְרמְר
 "היִדְבַאְ אָנָא יי ,היִּתְפטַש אָלְר אָמְלְעב ָדִמ תקַבש ימ ,יִרְבַה :היִרְבַחְ
 ,רַבַעּב תיל "אָלַהְד אטּוח אָלַמְכ וליפאד ,ּךיִרָמְּב היִתְרובְנ יִזַח קופ :ּהיל רמא
 לוח יִּתְמַש רָשַא ליָחַה אל ינָפִמ םָא 'ה םִאָנ ּואְרִיִת אל יִתואַה, :רמאנש
 .ו"ּוהְנְרְבַעְ אלו םלוע קָח םָיִל לּובְנ

 . תיִליל ןֶּב ןימְךוה 3

 אָרּושִח היִפּוקַא טָהְר אק יִּכ אָתיִליִל רּכ ןימרוה יל ַזַח ידיִדל :הבר רמא
 .ככ ,ס סימריג

 . ריזמב הולטבי הב דומעל ולכוי אלש ינפמ יכ-ןידיזמ ויהי לאו . תופידרה תמחמ אלש-וילאמ
 לנה ותוא-'וכו אלנ יאה .םיה ידרוי יל ורפפ--'וכו ועתשא .הנח רב רב--הבר (

 --'וכו ןניחמו .ושארב הנבל שא לש תוצוצינ שי ולאכ הארנ הניפסה תא עיבטהל שקבמה
 אוהו--חיינו .'וכו "היהא,, (םילמה תוקוקח) קוקח וילע רשא הטמב ותוא םיכמ ונא לבא
 .ופעזמ חנ

 שלש לגה לש והבגו תואפרפ תואמ שלש אוה לגל לג ןיבש קחרמה-'וכו אלנ ןיב
 ונתוא םירהו (םיב םיעפונ) ךרדב םיכלהמ ונייה תחא םעפ-וכו ארח אנמיז . תואסרפ תואמ

 (ךכ לכ לודג היהחש ,(ןטק רתויה) ןשקה בכוכה לש ונכשמ םוקמ תא יתיארש דע ,הלעמל לג
 ונפרשנ זא יכ , רתוי ונמירה ולאו-'וכו ןנילד יאו .לדרח ערז ןיאמ םיעברא לש ערזמ םוקמכ

 . .תפטש אלש טלועב רבד תחנה םאה ,ירבח :ורבח לא (רמאוו לוק לגה אשנו-'וכו היל אמרו ,םוחמ
 תא הארו אצ : (ורבחל לנה ותוא ול רמא--'וכו היל רמא ?ונדבאאו ינא אובא ןעמל ,ותוא
 לעש) לוחב רבעש ימ (לג םוש) ןיא טוחה בחור אולמכ וליפאש , (ה"בקה) ךנודא לש ותרובנ
 . (םיה תפש

 איש לע ץר היהש ,(םידשה דחא םש) תיליל ןב ןימרוה הארנ יל--'וכו יל יזח ידידל
 . וגישהל לוכי אלו וסוס לע בכור אוהשכ שרפ ץר תחתמו אזוחמ ריעבש המוחה
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 הָוה אָרִח אָנְמְז .היל לָכָי אָלְו יאָתּתִמ אָיְסס בֶכְר יִּכ אָשְרֶפ טַהְרּו ,אָוחְמְד
 יאָהְמו יאַהְל יאַהְמ רַוְּו גנודד יִרָשְג יִרְתַא מי ייתינרוכ יתר היִל יגרֶסִמ
 אָלְו יאַהְל יאַהְמ יאַהְל יאָהְמ קירומו היִרְיְב אְָרְמְַד מ יִרְּת טקִנ יאָהְל
 דע .הֶוָה .י"תומוהַת ּודְרְי םִיַמַש ּולַעָי םויה ותואו .אָעְרַאְ אָתַפּוטְנ אפ
 .ּהיִלְמ אָתּובְלמ יב ּועמשד

 , םיִאְלְפִמ םייח יל הוו

 רהו .רובת רהכ הָוָהִּד ,ּהיִמוי רב אָליִרְוא יל יוח ידידל :הבר רמא
 אָּתְעַבְרַמ יִבּו יסְרּפ 'אָתְלִּת ּיִראָוצְד אָכָשִמ .יסְרפ עברא יִוָה המכ רובת
 " :אָנִּריל הירו אָתּופכ אַמְרְו .אָגְלְפּ אָמְרּ הישיר

 אָרְקַא יִכ איתה אָמְקורְקַא איִהָה יל יזח ידידל | :הנח רב רב חבר רמא
 אָהֶא . הָעְלּב , אָניִנִת אָתַא .יִּתַּב ןיִתש ?יִוָה המכ אָיְנורְנַהְד אָרְקִאְו .אְָנְורְנַהְד
 היליח שיּפְנ המכ ,יזַח אָּת .אָנליִאְּב בַתִי קס אָניִנְתְל עַלָב אָצְנְקְשּופ
 .יִנָמִיַה אָל ,םֶתָה יאק ואל יא : לאומש רב אפפ ר'א אלא

 אָניִזְחְו אָתְייִפְסַב ּאָנ ל ₪ אק הָנְה אָרְח אָנְמַז :הנח רב רב הבר רמאו
 אָהְנל הוירשו אמ וחד ,תיִמּו הָיִמִאְב אָניִטאָלְכִ היל אָבְתְִיִ אָרְוכ אּוהַה
 יזוחמ .ןיתש חיִנמ וחלמו וחַמ ןיִּתָש הגמ לכ בָאַו יוחַמ ןיִתַש ּהיִנמ בּורתנ
 רַסיִרְ רַתְָבְל ןֶרדָה יִכְו .אָמְשִמ יִבָרְג הֶאִמ תלת היִניָעְד אָלְנְלִג דחמ ואְלַמ

 .וכ זק סילסת1

 (רהנ םש) גנודב רשא םירשגה ינש לע ורמעש ,םידרפ ינש ול ושבח תחא םעפ--'וכו אדח אנמז =
 לע רמעש ,ינשה דרפה לע ,הז רשג לע דמעש ,דהאה דרפה ןמ) הזל הזמ ץפק (דשה) אוהו
 = טוכט) וזל וזמ (ןייה תא) קירמו ןיי לש תופוכ יתש ודיב קיזחמ היהו הזל הזמו (ינשה רשנה
 אוהה םויהו--'וכז םויה :ותואו . ץראל תחא הפט ףא הפטנ אלו וזל וזמו (הנשמ לא תחא
 ,"תומוהת ודריו םימש ולע,) הבר הלטלט ולטלוט תוינאב םיב םיעסונה יכ דע ,רעמ םוי היה

 תוכלמה תיבב רבדה תא ועמשש דע--'וכו ועמשד דע .(ץראל חפט הלפנ אל תאז לכבו

 ..(םדאה ינבל םירשה לש םפקת השעמ תא ותולג לע) ונרהו (םידשה ךלמל רבדה עדונ)
 המכ--יוה המכ .רובת רהכ לודג היהש ,דחא םוי ןב הליא רפוע--'וכו אליזרוא

 ץברמ םוקמו תואפרפ שלש היה וראוצ ךרוא--'וכו היראוצד אכשמ 6ולדג המכ) ? והנה
 םוללג ליטהשכו-אנדריל .הירכסו אתופכ אמרו .הצחמו אסרפ (עקרקה לע בכששב) ושאר
 . ןדריה תא (םהב) רכס

 םש) .אינורגהב רשא ארקא רכככ הלודג התיהש תחא עררפצ--'וכו אתקורקא איהה
 תא עלבו ברוע אב ,התוא עלבו ןינת אב--'וכו אתא . םיתב םישש--יתב ןיתש .(םוקמ
 יא .ןליאה לש וחכ לודג המכ ,הארו אוב התעו--וכו יזח את .ןליא לע בשיו הלעו ןינתה
 .הזב יתנמאה אל ,םש יתייה אל ולא--'וכו ואל

 לכוא, ול בשיש דחא גד יתיארו הניפסב ךלהמ יתייה תחא םעפ--'וכו אדח אנמיז
 --'וכו הוחדאו . (ותוא התימה תעלותה יכ) תמ גדהו--תימו . ויריחנב (תעלות ןימ) "שפר

 ּףשא) םירע םישש ודי לע וברחנו (השביה לע) ףוחה לא והוכילשהו (םיה ןמ) םימה והוחידהו
 וחלמו (חל ונדועב) םירע םישש (ורשבמ) ונטמ ולכאו--'וכו ולכאו . (ןהילע והוכילשה םילגה
 | (םסוקמל והואשנו ורשב תא וחלמ תוקוחר תורחא םירע םישש יבשוי) םירע םישש (ורשבמ) ונממ
 <  רחאל ונבששכו--'וכו ןרדה יכו .ןמש לש תויבח תואמ שלש ולש תחא ןיע תבבמ ואלמו



 1 .  ,ארתב אבב :ילבב דומלת

 .חַמ ה והְנְגְבִמְליִבְַנ אָמְלְלִממ הימרגמ ירְסנמ אק הָוְהד ןח אָּמש יִחְר
 אְרוכ אּוהַה .ןנוחו אָחְיּפְסּב ןעלְזָאָק הזה אָרְה אָנְמְ] :ח"בבר רמאו

 .ןֶעְבַמ הְָה אְָיִפַ
 אַתְיִפְס יאנְסּו אָתְניִפְסַּב ןניֶלְא הָנָה אָדַח אָנַמְ :הנח רב רב הבר רמאו = +
 ןנאו אָפיִקְב .ּוהיִא ,אָתְליִל אָתְלְתּו ימי אָָלְה אָרְוכְד אָציִשְל אָציש ןיב
 :רמא ימיד בר אָתַא יִּכ ?אָבּוט אָהְנִפִס אָינסמ אָל :אָמיַת יִכְו .אָלופֶשְּב
 . .היִל אָמְרְקְו אָריִנ אָשְרָפ ידעו יסרפ ןיתש אָסמ אָימְר אָמקְמּוק םֶחְמְּ
 .יִציָש יִרָּת היל תיִאְּד ,יאוה אָמָיְד אָנָּדְלִנ אּוהָה :ישא ר'או

 אָוהַה ןניזחו אָתניִפְְּב ןניֶלְזא הוה אָדִח אָנְמִז :הנח רב רב הבר רמאו

 אמ תיל : ןניִרְמֶאְו .אָעיִקְרִּב הישיר אָמְּב היִלָסְרִמ דע םיאק ההד אָרְפִצ
 ,אָבֶהְל ותחת אָל :ןל הרמאו אָלְה תב קפ .ןישפנ יִרוקַאל תַחיִמְל ןניִעְבּו
 ואלו .אָצְראְק אָיְמַמ אָלְו ןיִנָש עבָש אָח אָרְננ רַבָל אָציִצַה היל הלפיד
 זיז אּוהַה :ישא בר רמא .אָיִמ יִפיִדְרִּד םושמ אָלֶא ,אימ שיפנה םושמ

 .י"יִדָמָע יִדָש זי, :ביתכד ,אוה "ידש =
 .סי 9 סינ:תו

 תא (ויתומצעמ) תונבל ידכ ,ןהב ובשיו תוכוס ויתומצעמ םירסנמ ויהש , וניאר שדח רשע םינש
 . ודי לע וברחנש) םירעה ןתוא

 לטומ היה לוח רשא דחא גד וניארו הניפפב םיכלהמ ונייה תחא םעפ--'וכו אדח אנמיז
 לע ונלשבו וניפאו (וילע) ונילעו השבי יהוזש ונבשח--'וכו ןנירבס .וילע חמצ ןומנאו וכג לע |

 יכ הניפסה הבורק התיה אל ולאו-'וכו ואל יאו . ךפהתה ,ובג םחנשכו-'וכו םח דכו .ובג |
 .ונעבט זא

 בגב רשא םיריפנפה ינש ןיב) ריפנסל ריפנפ ןיב הכלהו--'וכו אתניפס יאנסו

 (גדה) אוה--'וכו והיא .תוליל השלשו םימי השלש (בנזה דצל .דחאו שארה דצל דחא ,גדה
 ,רמאת םאו-'וכו אמית יכו .(חורה חפמ רבעל) דרומב (ונטש) ונאו (חורה דגנכ) הפיקזב טש

 קיפפמש ןמזה ךשמב--'וכו םחימכ .אבשכ--אתא יכ %הברה תכלל הרהמ אל הניפסהש
 אוהה .ול המדק איהו ץח הרי שרפו תואסרפ םישש (הינאה) הכלה םימ לש םוקמוק םמחתהל
 ראש לבא; םיריפנפ ינש ול שיש ,םיבש (םינטקה םינדה דחא) אנדלינ היה הז-'וכו אנדלינ
 .(דחא ריפנס אלא םהל ןיא םילודנה םינדה

 דע עינה השארו םימב הילוסרק דע תדמוע התיהש , תחא רופצ וניארו-'וכו ןניזחו

 ררקל תדרל וניצרו הפ םיקומע םניא םימה) םימ ןאכ ןיא :ונרסאו--'וכו ןנירמאו . םימשל
 םינש עבש הז יכ ,הנח ודרת לא :ונל הרמאו לוק תב האציו-'וכו קפנו .(ץחרתהל) ונטצע תא
 ינפמ אלו--'וכו םושמ ואלו . עקרקה לא עינה אל ןיידעו רגנ דימ ןזרג (ןאכ) לפנ רשא
 ידש זיז אוהה .(הצורמב םיפטוש) םיזע םיטהש ינפמ אלא ,ןאכ (םיקומע) םימוצע םימהש

 .םימשל עיגמ ושאר-ידמע ידש זיזו ."ידש זיז, היה הזה ףועה-אוה |
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 0 ,רברפב
 : ןעוחנ | אָרְּבְדְּ ןעלַא אק הָנה אָרְ אָנְמ :הנח רב רבו הבר רמאו

 אדחו אמא יל אילה ארה +יַתָאד אמל אקח וכיבנמ ל תיא : ; יהל
 = = לארשי ןידיתע : : יל רמא ,רזעלא .יברד המקל יאַתַא יִּכ .אָּפְדִג יל אָיְלד
 1 . ןידה תא םהילע ןתיל

 יִוְלְתֶאְו אָרְבְדַמְּב ןניִלָוַאק הָנְה אָדַמ אָנְמַ :הנח רב רב הבר רמאו
 2 אָחְּכְדְל אָחְרּא אָה : רַמָאו ּהיִל חרומו אָרְפְַע לקַש הָוהְד אָעַימ אּוהָה ןדָקב
 , רמו ? אָיִמִמ ןניקמרמ המכ :היל ןַעְרְמִא .ןל אָחְכְַל אָחְרוא אָקְו ןַלָּפ
 ,היל .ןנבהי] ןננמ .יסְרפ אָיִמִת : ול רמָאְו היל ןעבהי . אְרְפַע יל ובח :ןל
 .ּהיִל תיִליִכָי אָלְ היל תיִכָפִא .יִסְרַפ אָתְלִּת ןניקחרמד ,ןל רמא

 יתמ ךל וָחַאְו אָק :אָצַיט אּוהָה יל רמא :הנח רב רב הבר רמאו
 - היִּכְרַב אפיק הָוְהְו .דקרפא ונְנּו יִמָמְּבַמְד ןאַמְּכ ומר והָנִתִזחְו ילזא .רבדמ
 , 8 עַנָנ אָלְו היִחְמּור אָפיִקו אָלְמִג בֶכָר יִּכ היִּבְרְב ימות אָטָיִמ לָעְו והינמ דַחד
 5 רמא .ןל יִנָתְסמ הָוַה אָלְו והָינמ דַחְד אָתְלְבְתְד אָנְרְק אָדַח יקספ ; הלב
 [ ה ,ההינמ ידמ ,לָקָשד ןאמד , יִריִמְנִּד ,היִרְּדַהַא ? והינמ יִּדִמ תלקש אַמְליִד
 | ,ןנברד היל יאַתַא יִּכ .ןל יִגְתְכַמ רדָהְו ּוהיִּתְרִדְהַא ,ילזא .היל יִנְמְסִמ אָל
 . 7 תירבל אָתְכְלַה יאמל .אָסְכיִס הנח רב רב לכו | אָרַמַח אָּבִא לכ ;י5 ורמא

 ורשנ םהיתוצונ רשא ,םיזוא  וניארו רבדמב םיכלהמ  ונייה--'וכו ןנילזא אק הוה

 קלח םכב ונל שי :םהל יתרמאו--'כו אנימאו .םהיתחתמ ובז ןמוש ילחנו םנמש בורמ
 הז :רמולכ) ףנכ יתמועל םירה ינשהו קוש יתמועל םירה דחאה--וכו אדח ?אבה םלועב
 -ןידה תא םהילע ןתיל .רזעילא 'ר ינפל יתאבשכ--'וכו יאתא יכ .(אובל דיתעל ךקלה
 .םנמש בורמ םיזואה םירעטצמ הכ ןיבו אובל חישמה בכעתמ םאטחב יכ

 ךרדה הז :רמאו ותוא חירהו רפע חקל רשא דחא יברע ונילא חולנו--'וכו יולתאו
 . םיקוחר ונא המכ :ול ונרמא--'וכו ןנירמא .ינולפ םוקמל ךרדה הזו ינולפ םוקמל (ךלוה)
 רמא אוהו רפע ול ונתנ--'וכו ןניבהי .רפע יל ונת :ונל רמאיו--'וכו ןל רמאו ?םימה ןמ
 רמאיו (עודי ךלהמ ונרבעש רחאל) תינש ול ונתנו ונבש--'וכו ןנינת . תואסרפ הנומש :ונל
 - רפעה ינימ תא) ול יתפלחה--'וכ\ היל תיכפא .תואסרפ שלש (םימה ןמ) םיקוחר ונאש ונל

 .(ותועטהל יתלוכי אל) ול יתלוכי אלו (םהיניב ןיחבי םא ותוסנל הזב הז
 .(רבדטב תמש םירצמ יאצוי רוד) רבדמה יתמ תא ךאראו אוב--'וכו ךל יוחאו את

 וכו אפיקז הוהו .םבג לע םיבכוש ויהו ןיי ייותשכ ומדנ הנהו םיתיארו יתכלה--'וכ] ילזא

 < .רתינחשכו ולמג לע בכור אוהשכ וכרב תחת יברעה רובעיו םהמ דחאה לש וכרב המרומ התיהו
 תלכתה ףנכ יתרכ--'וכו יקספ .(המרומה ךרבב). הב עגנ אל אוהו הלעמל הפוקז התיה
 .:יברעה יל רמא--'וכו יל רמא .האלה תכלל ונל היה רשפא יאו םהמ דחא לש (ותילטבש)
 םהמ חקולש ימ לכש ,ונל עודי יכ  ,והבישה--'וכו הירדהא ? םהמ המ רבד תחקל ילוא
 ונלכי בושו (תילטה ףנכ תא) ויתובישהו .יתכלה--'וכו ילזא  ,ומוקמס זוזל לוכי וניא ,רבד
 ונויה) אבא ומשש ימ לכ. :יל ורמא ,םימכחה ינפל יתאבשכ--'וכו יאתא יכ . האלה עוסנל
 --וכו אתכלה יאמל .אוה הטוש-הנח רב רב ומשש ימ לכו ,רוטח אוה (הנה רב רב אבא 'ר

 , ? (תלכתה ףנכ תא תרכ) ןכ תישע הכלה וזיא ךרוצל
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 יִעָּבַא ? ללה תיבכ יא .ןיטוח :יִנְמִמְל ךל יִעְּבַא ?יאמש תיבכ יא עַדַמְל ?יִכָה
 ! תוילוח יִנָמִמְל ךל

 רוט ךל יוחא אָּת :אָעַיט אהה יל רמא :הנח רב רב הבר רמאו
 . יתעמש .יִתְרח יִרָממ יּכ .ימיקו יּבַבְקַע חיל יִרדַהְר יאזחו ילזא .ינסדך ==

 יכ '+יל רפמ ימ ,יתעבשנש וישכעו יתעבשנש יל וא, : תרמואש ,לוק
 .אָסָכיִס הנח רב רב לכו אָרָמַח אבא לכ :יל ורמא ,ןנברד והימקל יאַתַא
 . רמָאְק לּוּבַמְד אָתַעְּובְשִמ אָמְלד רב אוהו "| ךל רפומ, :רַמיִמָל ךל הוה
 ? המל "יל יוא, ןכ םא ? ןנברו

 יִעּולְּב ךל יוָחַא אָּת :אָעַיִמ אּוהָה יל רמא :הנח רב רב הבר רמאו
 ארמטד אָבְבְג לקש .אְרמוק והינמ קָפָנ החד ,יִעְָב יִרָּת יאזחו יא . חרקד
 רָחַא הָנְח ,קפַא יִכָו .םֶתָה היליעו אָקְמּורְד אָשיִרְּב ּהָחיִצְעְרּו אִָמְּב הָניִשְמַאְו
 ותרותו השמ. :ןירְמָא וה תיעמשּו .ףטמְש יאמ ,תיִצַא :יל רמא .יָבְורַחֶא
 רשבכ אָבָהְל .םָּהיִג והֶל אָרְרַהְמ יִמּוי "ל "לכ יל רמא ."ןיִאַּדַּב ןהו תמא |
 "1 ןיאדב ןהו תמא ותרותו השמ, + יִכָה יִרְמָאְו תחלקב |

 'אָבִיִה ךל יִוחְאְו אָּת :אעיימ אוהה יל רמא : הנח רב רב הבר רמאו
 יאּתְלַפְל תילקש .יוכ יוכ .דיבטד יאזו ילזא .ידרהא אעיקרו אעְרא יקשה
 + היל אָניִמָא ,ּהָתיִחְּכַשַא אלו ּהָתיִעְּב ,אָנילצמדא ,עיקרד אָתּוכְּב ּהָּתְחְנַאְו

 . (תיציצב םיטוח העברא תתל ךירצש ,םירמואה) יאמש תיבכ הכלההש תערל ידכב--'וכו עדימל
 תיבכ יא .(תילטה ףנכ תא תובישה םרטב) םיטוחה תא תונמל ךל היה אלה-'וכו .יעביא
 9% ןב לידג) תוילוחח תא תונמל ךל היה ,השלש אוה תיציצה יטוח רפסמש ,םירמואה--ללה
 . ("הילוח, םשב ארקנ םיטוח

 םיברקע ותוא םיפיקמש תיארו יתכלה--'וכ] ילזא .יניס רה תא--יניסד ארוט
 יתאבשכ--וכו "אתא יכ . לארשי תא תולגהל--יתעבשנש |. םינבל םירומח ומכ םידמועה

 לע תאז (לוקה) רמא אמש ,בשח הנח רב רב הבר לבא--'וכו רבס אוהו . םימכחה ינפל

 רמא אל ןכלו ,םלועה לע לובמ תינש איבהל ידכ  ,ול הוריפיש הצור ה"בקהש ,לובמה תעובש
 ןופ ול--חמל יל יוא .העובשה תא ריפה אל רשא לע הבר תא ונָנש--ןנברו  ."ךל רפומ,
 ."יִל יוא,, רמוא היה אל ,לובמה תעובש לע לוקה

 םיעקב ינש יתיארו--"ןכו יאזחו . המדאב ועלבנש , חרק תדע--תרקד יעולב

 ישארב הצענו םימב הביטרהו רמצ תזג חכל--'וכו לקש . .ןשע םהמ אצוי היהש המדאב
 תיצא ..ךורח רמצה היה והאיצוהשכו--'וכו קיפא יבו . םשל (חמורה תא) והסינכהו חמורה

 םירמוא (המדאב םיעולבה) ויהש יתעמשו--'וכו תיעמשו .עמשתש םירבדל הבישקה--'וכו

 לכ--'וכו ימוי 'ל לכ .םינרקש--ןיאדב .(השמ לע ונללונתהש) ונחנא + רמולכ--ןהו כו
 +ךכ םירמוא םהו תחלקב ךפהתמה רשבכ הנה םגהינה םריזחמ (שדחה שאר לכב) םוי םישלש
 .'וכו השמ

 .(הזב וז םישנפנ) הזל וז םיקשונ עיקרהו ץראה ובש םוקמה-יוכו יקשנד אכיה
 תא יתחקל-'וכו תילקש . תוגולח תונולח יושע היה (עיקרה) אוהש ,יתיאדו יתכלה-'וכו ילזא

 | אלו (ולפ תאו ויתשקב ,יתללפתהש רחאל-'וכו אנילצמדא .עיקרה ןולח ךותב ויתחנחו ילפ
 ?םיבנג ןאכ שי םנטואה :(יברעל) ול יתרמאו ויתאצמ



 לארשי תורפס 994

 רחמל דע רַטְנ :רַדָהְד אוה אָעיקְרִד אָלְנִלִ יאה 3 רמא ? אָכַה יב פא

 .םיה וע ץ

 0 אּוהַה אָניִזִחְו אָתְניִפְסְּב 0 הוה :: אָנִמְז :יִעְּפָשִמ ןנחוי יבר

 . אָרּופד יִרְּבַמ יִרָתָּכ המ
 אּוהַה ןניזחו אָחְניִפְסַב אָניִלְזַא אק הָוְה אָדְח אָנְמז :יִעְּפְשִמ ארפס בר

 הלק הירב אנא, והילע קיקחו ינרק חיל הוה אָמיִמ הישיר, קיפאד ארוכ
 אוהה :ישא ר'א .'ןתיולד היִמּופל אָניִלְְאְו יסרפ הֶאַמ תָלְת אָעְוָתְו םיבש
 . לנרק חל תיִאְו אָשיִחְבַ אוה אָמִיִד אָע

 ,אָסּוד ןֶּב אָניִנְח יִּכב תָשַא לש הֶלַפ

 איִהָה ןניזוחו אָתְניִפְסְּ ןנלואק הוה אָדָח אָעְ :יִעְּמְשִמ ןנחוי יבר
 יִרְַכְד .ינימ הל יִרְָח .- .תובוט םינבא הב 0 ומ אָתיִלָמְרְק

 ובל | תיא יאמ, גל" רמאו אפק תב" קפנ .תַחִּ .אָלַמה אקז אָרְשּו היִמְמַאַל
 אָתְלַכִת אָיִדָשְר אָריִתְטִּה ? אפוד ןב אנינח יברד ּוהְתיִברד אָתיְלְמְרק ידהב
 . "ַתָאְר אָמְלָעְל יקיּרִצל הב

 . התת ןכָא .ודז

 אָניְחְו אָתְייִפְסִב אָניִלְוָא הֶיְה אָדְמ אָנְמ :יטְּשִמ הָטְודִנַה הדוהי בר

 + הכח-.'וכו רטנ . (ובבותסהב ךלס תא ומע חקל אוהו) רזוחה עיקרה לגלנ והז--'וכו אלגלנ
 . ונאצמתו וז העשב רחמל דע הפ

 = [החא נד וניארו הניפסב םיכלהמ ונייה תחא םעפ--'וכו אדח אנמיז . רפסמ-יעתשמ

 ןיריחנ ינשמ םיזתנמ ויה םימו (תונבל) םיִרָהַמ ינשל תומוד ויה ויניעו םיה ןמ ושאר תא איצוהש

 . ארופבש תורהנ ינשכ

 שלש ינדמו םיבש לק רוצי ינא,, : ןהילע קוקח היהש ,םינרק ול ויהו-'וכו ינרק היל הוהו

 -התיח תאז--'וכו אזיע אוהה . (םויה ינלכאיש) "ןתיולה לש ויפ לא ךלוה יננהו אסרפ תואמ
 . םינרק הל שיו (ףרט הל שקבל הינרקב םיב תרפוחה) תשפחמה םיה זע-

 ותוא ופוקהו תוילגרמו תובוט םינבא וב תועובק ויהש דחא לט וניארו-'וכו ןניזחו

 שגרו .(זגראה תא תולעהל) איבהל ללוצ דרי-'וכו .תיחנ ."אשרכ,, םשב םיארקנה ,םינד ינימ

 דאנ ללוצה קרז זא-'וכו אדשו .(ללוצה לש) וכרי תא עורקל שקבו גדה שגרתה זא-'וכו
 הרטאו לוק תב האצי-'וכו קפנ .(ץמוחה חיר ינפמ םיה יקמעט ךותל גדה) דריו ץמוח לש
 וב לול איה הדיתעש-'וכו אדיתעד ?אסוד ןב אנינח 'ר תשא לש הלפסלו םכל המ :ונל
 . אובל דיתעל םיקידצה ליבשב (תיציצל) תלכת

 .,חבוט ןכא יתיארו הניפפב ךלהמ יתייה-'וכו אנילזא הוה .ורוה ץרא ןב- האודניה

 ה-00 722759. -
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 אָתֶא .הָיותַאל יִאְָרּומִא רב תַחְּג .אָנִנִּפ ּהָל רדח ההד אָבַמ ןבא איִהָה | =
 ּוכיִפַהְתֶא היִשיִרְל היקספ ,אָצְנְכשּופ אָתַא .אָתְניִפְסל עלַבַמְל יעב אק אתת

 יִעָב אק אָתַא רדה .איחו- --הָיְלְתְ הלקש . .הירבח אָעִנַה אָתַא .אַמְד ווהו אמ = =
 אָבְט ןבא איִהָהְל הלקש .ּהיִשיִרְל היקס ,אָרפַצ אָתֶא רדה ".אָתְניִפְפְל העְלב :

 ּוחְרְפו הּולקש .והילע ּהָנְבַחוא ,ןרהְב יחיִלִמ < יָרָפִ ינה הָוָה .אתניפסל הירש
 .ּהרהב חל

 .ןֶסָיְולַה חה :
 היהו .הניפפב ןיאב ויהש ,עשוהי יברו רזעילא יברב השעמ :ר"'ת

 :ל"א .רזעילא 'ר רענינו עשוהי 'ר עועדזנ .רוענ עשוהי 'רו ןשי רזעילא 'ר
 אמש :ל"א .םיב יתיאר לודג רואמ : ל"א ? תעזעדזנ המ ינפמ ?עשוהי הז המ |

 ימיד בר אָתַא יכ | .\"רַחָש יִפַעְפַעְכ ונע. : ביתכד ? תיאר ןתיול לש וינע
 ןָתַינְל ףשמת, רמאנש ,ןתיול םע אָיְנְיִנְל תושעל לאירבג דיתע :ןתני ר'א
 ,15 לוכי וניא ,ורזוע ה"בקה אלמלאו .י"ונושְל עיקש לָבָמְבּו הָכַמְּב
 ןתיולש העשב :ןנחוי ר'א ימיד בר אָתַא יכ .י"ןּברח שני ישועה, : רמאנש

 ַחיִּתְרִי :רמאנש , הלוצמבש תומימ לכ | חיתרמו ויפמ לבה איצומ- .םעפרוו

 דומעל הלוכי הירב לכ ןיא ,ןדע ןגל ושאר םינכמ אלמלאו .ו"הֶלּוצִמ ריס
 .םימלת םימלת השוע ,אמצש העשבו .י"הַחקְרָמּכ םישָי ם :רמאנש ,וחירב
 .םוהת ןיא :בקעי רב אחא בר רמאו .'ביִתָנ ריִּפָי וירחא, : רמאנש ,םיב

 הביש ןיאו ,יהָביִשְָל םּוהָּת בושחי, :רמאנש ,הנש םיעבש דע ונתיאל רזוח
 .הנש םיעבשמ התוחפ

 . אובְל דיִתְעְָל (ש :

 ורשבמ םיקידצל הדועס תושעל היבקה דיתע :ןנתוי ריא הבר רמא :
 :רמאנש ,הדועפ אלא הריכ ןיאו ,<'םיִרָּבַח ויְלָע ּורָכִי. : רמאנש ,ןתיול לש
 + רמאנש ,ח"ת אלא םירבח ןיאו :ז"ותשיו ּולְכאיַו הָלּודְנ הָרָּב םֶקָל הָרְכִיַ
 וב ןישועו ותוא ןיקלוח ראשהו :+ְךְלוקְל םיִביִשְקַמ םיִרָבַח םיִַּ תֶבָשּויַה

 רישפ | .גכ ,(\ ב סיכנמל 23 ,מ סש6 ,דכ סע סקל .נכ ,60 סט4 טי סע סש3 ,סכ ,מ ספ 2 מ בו
 .גו ,ת/ סיריעס

 -'וכו אנינת אתא .(התולעהל) האיבהל ללוצ דרי זא-'וכו תיחנו .ןינת התוא בבוס היהש
 וכפהיו ושאר תא תורכיו ברוע אב--אצנקשופ אתא .הניפסה תא עולבל שקביו ןינתה אב

 | תא) הנחקיו (תמומה ןינתה לש) ורכח רחא ןינת אב-'וכו אנינת אתא .םדל ויהיו םימה |
 הניפפה תא עולבל שקביו םעפה דוע בש זא--וכו אתא רדה | .יחיו וילע הנלתיו (הבוטה
 הבוטה ןבאה תא ללוצה חקל--וכו הלקש . ושאר תא קספיו ףוע אב בוש--'ןכו אתא רדה

 ,(םונחלמהש םיטוחש תופוע) םיחלמומ תופוע ונתא ויה-'וכו ינה הוה .הניפסה ךות לא הנקרזיו
 (הבוטה ןבאה תא וחקל ויחש תופועה) הוחקל--'וכו הולקש .םהילע (הבושה ןבאה תא) הונחנה
 .המע סהל וחרפו

 וכות לא ףאושו ןדע ןגל ושאר תא סינכמ היה אלול-'וכו אלמלאו .דָיצ-אינינק (ה |
 ףאשש ,תחקרמ תוחיר םיב ץיפמ-החקרמכ .ונטמ ער חיר ףדונ ומוח בורמ יכ-וחירב .וימשב |

 :אמיא תיעב יאו . וב ורבעב ויטיטב ןתיולח השעש ,ץרפה תא אלטמ-ונתיאל רזוח . ןדע ןגב
 .ןאכמ (היאר אבָה) רומא ,התא הצור םאו--אכהב
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 חי :רמאנש ,םילשורי יקושב הרוחס
 אַמיִא תיִעָב יאו ,*בַהֶא קושעל הָמְרַמ ונזאמ ודָיְּב ןענְּב : רמאנש ,םיִרָגַמ
 . ץֶרָא יִרבְכְנ ָהיִנטְנּכ םירָש ָהיְרְחוכ רשא, :אָכְהִמ

 ורועמ םיקידצל הכופ תושעל ה"בקה ריתע :נחוי ר'א הבר .רמאו
 אל ,הכוס ול ןישוע-הכז ,+"ורוע תוּכְשְב אָּלַמְתַח. :רמאנש ,ןתיול לש
 ,לצלצ ול ןישוע-הכז .+יושאר םיִנָּב לַצְלַצְבּ : רמאנש ,לַצְלָצ ול ןישוע-הכז
 ול ןישוע-הכז  .ִיתּורְנְרִנְל םיקנעו : רמאנש ,קָנע 5 ןישוע-הכז אל
 - ראשהו .ָךיִתּורַענְל :ּוְרשקִתְו, :רמאנש ,עיִמה ול ןישוע-הכז אל ,קנע
 ,ופוס דעו םלועה  ףופמ קיַהְבַמ וויזו םילשורי תומוח לע ה"בקה ופרופ
 ינבאל ךירעש  .ז"ךִמְרז הָנְל  םיִכְלִמּו ךְרואָל םיוג ּוכְלָהְ :רמאנש
 איבהל אוה ךורב שודקה דיתע :שָרִד אקו ןגחוי יבר ביִתִיִד אָה יִּכ -- י'חְּבְקַא
 לע רשע ןהב קקוחו .םישלש לע םישלש ןהש ,תוילגרמו .תובוט םינבא
 אָתַעיִבְכ אָּתַשַה :דימלת ותוא וילע גלגיל .םילשורי ירעשב ןחימעמו םירשע
 ".םיב .ותניפס .הגילפה םימיל !ןנחְּכָשִמ יאה יִלָּכ ,ןנחְּכְשַמ אָל אָתְלַצְלְצְד
 םישלש ןהש ,תוילגרמו תובוט םינבא יִרָסנִמ אקו יִבָתָיִד תרשה יכאלמ אָזַח
 -ּוחמַא ?יאַמָל יִנָב :והָל רמא .םירשע םורב רשע ןהב קוקחו םישלש לע
 , ןנחוי 'רד המקל אָתֶא .םילשורי ירעשב .ןדימעהל .היבקה דיתעש :היל
 ,אקיִר :ל"א .יתיאר ןכ תרמא רשאכ ! שחל האנ .ךלו ,יבר ,שורד :ל'א
 וב ויניע ןתנ !התא םימכח ירבד .לע גלגלמ ?תנמאה אל-תיאר אל ילמלא
 . תומצע לש לג השענו

  עבש תושעל אוה ךורב שודקה דיתע :ןנחוי יבר רמא הבר רמאו
 לע ןויצ רח ןוכמ לָּכ לע 'ה אָרָבּ. :רמאנש ,קידצו קידצ לכל תופוח
 = הָפָח רובָּכ לָּכ לע יִּ . י'הֶליל הבהְל שא הגו ןשָעְו םמוי ןנָע ָהֶאְרקִמ
 הפוחב ןשעו ..ודובכ יפל הפוח ה"בקה .ול השוע דחאו דחא .לכש ,דמלמ
 וינע תואלמתמ ,הזה םלועב ח"תב תורצ ויניעש ימ לכ :אנינח ר"א ?המל
 הוכנ .דחאו דחא .לכש ,רמלמ :אנינח ר"א ? המל הפוחב שאו . ב"הועל ןשע
 .אצויכ ! המילכ  התואל הל יוא ,השוב התואל הל יוא .וריבח לש ותפוחמ

 ספ6 .+ ןס סיעסיז .טכ ןמ כויס6 .ע 5 ילכמפ .₪) מ כט(4 ,ת/ ,נכ סיטכיפ סם ןכי עפוספ .) ,מ 1

 ָ ,ס ד סטפ .י דג

 .(הלונפל וא טישכתל) רושק-עימק .ריחזמ-קיהבמ  .תוציחמ ילב ךוכס-לצלצ (ט
 השעמה ותואכ--יוכו אה יכ . עימק ןיעכ ראוצה לע ותוא םירשוקש טעומ רבד--ונרשקתו

 --נלגל . תומא םישלש לע תומא םישלש-םישלש לע םישלש .שרדו בשיש ןנחוי 'רב היהש
 (תולודג) ,(תובוט םינבא) םיאצומ ונא ןיא רופצ תציב לש לדנכ םא אלהו--'וכו אתשה .נעל

 . םירסנמו םיבשוי ויהש-ירפנמ אקו יבתיד . האר-אזח הכלה-הגילפה ! אצמנ ךיא ךכז לב
 .רעב-אקיר .ינפל אב--יוכו הימקל אתא ?המל הלא-יאמל ינה

 .הפוח ,דובכ ,הבהל ,שא ןהגונ ,ןשע ,ןנע :ןה ןאכ תוטרופמה 5 וחה עבש-'ונו 'ה ארבו
 ורבחמ ןטקה-ורבח לש ותפוחמ הוכנ .ויסכנמ םתוא הנהמ וניאש--'וכו תורצ ויניעש

 אלא םינענכ ןיאו ,"םיִנָענּב ןיּב והוצחי,



 7 ,ארתב אבב :ילבב דומלת 7" -

 ותואבש םינקז . ךדוה לכ אלּו--יויִלָע ךְדּוהַמ הֶּתַמָנ. : רמוא התא רבדב
 התואל הל יוא--הנבל ינפכ  עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ :ורמא רודה |

 :ןנחוי ר"א הבר .רמא ?'ֶהָאְרקִמ לעְו, יאמ ! המילכ התואל הל יוא ,השוב
 לכ-הוה םלוע לש םילשורי .ב"הוע לש םילשורי ז"הוע לש םילשוריכ אל
 .הל ןיִנָמֶזִמַה אלא ןילוע ןיא-אבה םלוע לש ,הלוע תולעל הצורה

 (/קא/א <"

 ד
 .ןושאר קרפ

 .םיִמָּגְתִפ (א

 .חוך-חורד ןִָּכ ,אָימְר אקרבד ארונְצְ ימָד אָרְנִת יאַה :אנוה ר'א
 רַמָאְק הָוְהִד אהה .םק-םקד ןויכ = אלמה אדל יִמָּד :רמא אָשיִשק יבא
 :הדוהי ברל לאומש ל"א .הֶאְמ אָחְשיִּב ּהּופְלַח- שָרָאְו עמָשִר היבוט :לאֶאְו
 = רַמָאְק ההד אּוהָה ."יניִד הֶאְמ "שיִר,-יןודָמ תישאר םימ רַטּופ. : ביתכ ארק
 : ביתכ ארק :הדוהי ברל לאומש ל"א .לָטקמ אל אָבְנִ-תֶלָת ,"תְרמִא : לזָאְ
 אוהה . י'ּוָביִשִא אל הָעָּבְרַא לעו לֶאְרְשִי יִעשּפ הֶשלֶש לע 'ה רמָא הב,
 ברל לאומש ל"א .שיִּב דָבְעְ דחו אנמְלָשְל יִרְָּב בש :ליזאו רמאק הוהד
 :לַזֶאְו רמאק הוהד אוהה .י"'םקְו קידצ "לופו עַבְש יִּכ, + ביתכ ארק :הדוהי
 :הדוהי ברל לאומש ל"א .אָחְרואָּב לילו רֶמָז רמֶול-היִמיִלְג ולקש אד יִּבִמ
 רמאק הוהד אוהה ,יםולָשְב אבָי ומוקַמ "לע הוה םַעָח לָב םֶנְ : ביתכ ארק
 : ביתכ ארק :הדוחי ברל לאומש ליא .לָפָש אָלּוקדְ אָמִיַנ איה : ליזאו

 .גכ ,תי תומס5 ,וט ,דכ ילסמ4 .ו ,3 סומעב .די זי ילסמב 2, ול בכר

 לעש-השוב התואל יוא . הלענ רתוי הפוחל הכזש ,ונממ לודגה ורבח לש ותפוח שאמ הוכי

 ןמזבש-השוב התואל יוא-הנבל ינפכ . וילע הלענה ורבח ינפמ שייבתהל םימת וניאש קידצה

 .וילא עינה אל תאז לכבו ותומכ םעה גיחנמ היה עשוהי ירהש ,ךכ לכ דובכה טעמתנ רעצמ
 חוורד ןויכ | .(רֶבָפ לש) ץרפב םימה ָךפָשל המוד הבירמה--'וכו ארנית יאה (א

 .(מתסל רשפא יא בוש) בחרתנ--בחרתנ (דעומ דועב םתסנ אלש) ץרפהש רחאל -חוור
 ,הכילהה תעשב םיעעונתמ םה םתחנה תלחתב רשא ,רשגה יפדל המוד--'וכו אדונל ימד
 . תכלוהו תרבגתמש הפוס , הבירמב הברמ םדאהשכ םג ןכו ;םמוקמב םיעבקנ םה ןמז רחאל לבא

 והורבעי ,קתושו עמושש ימ ירשא :רמול ליגר היה דחא שיא--'וכו הוהד אוהה
 . וז תועמשמב ארקמ שי--ביתכ ארק . (והוגישי אלו וילע הנרובעת תוער האמ) תוער האמ
 ןוקירטונה--יניד האמ שיר .םיניד האמ לש תישאר אוה הטטקב חתופה--'וגו םימ רטופ
 בננה ןיא (תובנע שלש וא םיתש לע-'וכו תלת יתרתא ."ןוד-האמ,, איה "ןודמ, הלמה לש
 שיא ילגרל םייורכ תורוב העבש--'וכו יריב בש | .(ושנע תא לבקי ףוס ףוסש אלא) גרהנ
 הנמרזמש הנושארה הלקתב לופי אוה) העשר השועל (דחא רובו) דחאו םלוכמ לצנ אוהו םולשה
 וכרדל ךליו רמז רמזי ,(ובוח דעב) ונממ ודגב תא חקל ןיד תיבש ימ--'וכו אניד יבמד .(ול
 | לסהו תטנמנמ 0 אלוקידו אמיינ איה ל ונדרש תמאה ןידב ןוצר עבש היהי)
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 אני אָרְבִג :ליזאו רמאק הוהד אוהה .ג'וגו "הרקמה מי םִיִתְלַצַעב
 םּ. :ביתכ ארק :הדוהי ברל לאומש היל רמא .םֶק | הייל הָיִדַא-היִלָע
 .י"בקָע יִלָע ליִדְנַה יִמָחְל לָבּוא יב יִּתְחַטָּב רֶשַא יִמולש שיא

 אָריִסְּפְסְד אָיְתְּפַא-אָזיִזע תו ןיִתְמיִחָר יִּכ : ליזאו רמאק .הוהד אוהה
 רמא .ןָל יִגַפ אֶל יִדיִמְרַ ןיִּתָש רב אָיִרַּפ-ןיַתְמיְִ אָויזע אָלַד אָּתְשַה ,ןיִבְכֶש
 לַעְמ ףִּתַא יִּתְרּבִדְו םָש ל יִּתְדַעּוְ, : ביתכ אָרְקִעַמ יִביִתְכ יִאָרְק .אנוה בר
 :ביתכו :הרשע ןאכ ירה ,חפט-תרופכו ,העשת-ןורא :אָיְנתְו ,י"תְבּפַפַה
 םישלשו וּבָחְר םיִרְשְעְו יּכְרֶא הָמַא םיִשָש 'הל המלש ּךַלָמַה הָנְּב רֶשֶא תִיָּבהְ
 יל םדַה ץֶרָאָקְו יִאְסַּכ םִימָשַה 'ה רַמָא הפ, :ביתכ ףוסבלו :+י"ותָמוק הָמַא
 .יוגו "יִל ּוְבִּת רָשַא תִיַב הֶז יא

 . םיִנְקְז הָשְמֶח אָבְּב ןָב הָדּוהָי 'ר ךמָס ָךיִא (ב

 ןב הדוהי 'רו ,בוטל שיאה ותוא רוכז םרב :בר רמא הדוהי בר רמא
 !ּוהְניִסְרְגְנ ?וחכתשנ .לארשימ תוסנק יניד וחכתשנ--אוה אלמלאש ,ומש אבב
 - ,לארשי לע הרזג תוכלמ הרזג תחא םעפש . לארשימ תוסנק יניד ולטב :אלא
 ןימוחתו בֶרָתפ הב ןיכמוסש .ריעו .גרהי ךמסנה לכו גְרָהָי ךמוסה לכש
 ינש ןיב ול בשיו ךלה ?אבב ןב הדוהי יבר הש המ .ּורְקָעַי םהב ןיכמוסש
 אשוא ןיב ,תבש ימוחת ינש ןיבו תולודג תורייע יתש ןיבו םילודג םירה
 יפוי "רו ןועמש 'רו הדוהי 'רו ריאמ 'ר :ןה ולאו ,םינקז 'ה םש ךמסו םָעְרַפְשֶל
 ,םחב םיביוא וריכהש ןויכ .הימחנ 'ר ףא :ףיסומ אָיְוַא בר .עומש ןב א'רו
 ינרח :םהל רמא +ךילע אָהְּמ המ ,יבר :ול ורמא !וצור ,ינב : םהל רמא
 וב וצענש דע ,םשמ וזז אל :ורמא .םיכפוה הל ןיאש ןבאכ םהינפל לַטּומ
 .הָרָבְכִכ והואשעו לורב לש תואיִבְנול תואמ שלש

 ,6 וס סיעטיפ .3 | ן\ 5 סיכ)מ4 .בכ | ןסכ תומש3 .+ סמ םילסתפ .תי ,י תלסק1

 - תכאלמ תא המש איה ובש ,השאר לעש לסה זא ,תולצע ךותמ תמנמנמ השאהשכ) לפש
 .(ילע) םקו (ילומל) והטמ תא םירה ,וב יתחטבש ,שיאה--וכו ארבג .(לופנל הטונ
 התע ; (ונל רצ היה אלו) ברחה בחור לע םיבכוש ונייה ,הזע התיה ונתבהאשכ--'וכו ןיתמיחר

 . הלחתמ--ארקיעמ .ונל הקיפסמ הניא תומא םישש תב הטמ וליפא ,הזע הניא ונתבהאשכ

 עו עקרקל ךומפ םיחפט הרשעב ותניכש תא הרשמ ה"בקהש ירה--הרשע ןאכ ירה
 ?יל ונבת רשא תיב הזיא :לאש יכ דע ,ה"בקהל רצ חוורמהו לודגה שדקמה תיב השענ ,ואטחשכ

 | < .לניד יכ-תופנק יניד ולטב .(וחכתשי אל זאו) םתוא ודמלי-והניסרננ .תמאב ,ןכא-םרב (ב
 .ימור-תוכלמ .םתוא ןידוש ימ ןיא םימכח תכימס ןיאבו םיכמספומ םימכח קר םינד תוסנק

 יתש ןיב .(הל ביבסמ המא םיפלא) ריעה תולובג--ןימוחת .סכהל הכימס ןתיש ימ-ךמוסה לכ
 ימוחת ינש ןיב .רבדה םהל עדוי םא ,םיימורה הובירחי אלש ידכ ,ריעה ךותב אלו-תורייע
 אשוא ןיב .רוקעל םהמ הזיא ועדי אלש ידכ ,םירעח ינש לש םימוחתה ינש עצמאב--תבש
 . תותינח--תואיבנול . תורייעה יתש ןה--םערפשל
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 = .דומלתה יִרָצּוי ג

 יאזע ןב ןועמש--םימכח ינפל ןינד.  .יברמ יול--"םימכח ינפל ןידמל
 :'ה יִנְתַמ קחצי רב ןמחנ בר .יאַניִכַח ןב איננחו ירצמה ןנחו אמוז ןב ןועמשו
 וניתובר. ; לאומשו בר-"לבבבש וניתובר, .איננחו ןנח ,ןועמשו ןועמש ןועמש
 גיסא 'רו ימא 'ר-"י"אד ינייד, :אָנְרְק -"הֶלוג יעד, : אבא יבר - .טארשי ץראבש
 רב אָדַא בר--'אָעדרהְנד ינייד. :!לאומש רב אפפ בר-"א ָתידְּבְמופד נייד,
 הדוהי בר- "אתידבמופד יִבָמ. :אדסח ברו אנוה בר-"אָרּוכְד בס. :ימוינמ
 יִאְרְמְא. :הָבַחְב ינב יִמיִבַאַו  אָפיִע-"אתידבמופד * יִפיִרָח. ּגאָנִע ברו
 יִאְלּבְרַהְ :אָמַח בר-"אעדרהנ יִאְרּומָא, :ףסוי ברו הבר -"אתידבמופד
 יב ירמא, אנוה בר רַמָאָדְו .אנה בר-'בר יב יִרָמָא יּבַרְּב רב יִמַר-"ונתמ,
 יבר-'םתִמ וחלש. : הימרי יבר-"אָברעמְב ירמא, .אָנּונמה בר :אָלא ?"בר
 ירבדל, :םתמ וחלש אהו .רועלא 'ר-"אָבְרְעַמְב | הָלַע וכחמ. :אנינח רב יסוי
 הל וכְחמ. ,רועלא יבר-"םתמ וחלש, :ףופָא אלא ?"אנינח רב .יפוי יבר
 .אנינח רב יסוי ר--"אָבְרְַמְּב

 ,ינש קרפ
 .חַטָש ןָּב ןיעָמָשְו ָךָלֶמח יאנ (ד

 : םימכחל חטש ןב ןועמש והל רַמ רמא .אָשפנ לטק אָּכְלַמ יאניד חיִדְבע
 וחלש .והל הירדש .אָשְפנ לטק ףרבט  :היִל ּוחלש .ונודנו וב םכיניע ונת
 רושה לעב אבי :הרוח .הרמא--ו"ויִלָעְבְּב דַעּוהְו :אָכָהְל ימנ ּתְנַא אָּת :היל
 דומע !ךלמה יאני :חטש ןב ןועמש היל רמא . ביתו אָחַא .ורוש לע דומעיו
 םלועה היהו רמאש ימ ינפל אלא ,דמוע התא ונינפל אלו , ,ךב ודיעיו ךילגר לע
 אל :ל"א .י'וגו "בירה םֶחָל רֶשִא םיִשנאה יִנש ּודְמַעְו : רמאנש ,דמוע התא
 םהינפ ושבכ-ונימיל הָנַפִנ .ךיריבח ורמאיש המכ אלא ,התא רמאתשכ

 זי ,ט* סירכדפ .טכ ,6כ תומש\

 היהש ,יול הזב ןוכמ "'םימכח ינפל םידמל,, ארמנב רמאנש םוקמ לכ--'וכו ןידמל (נ
 אל םתשמחו ;ונמיתה ןועמש תא ףיסומ אוה--וכו ןועמש .הרומ--ינתמ .יבר ינפל דמול
 -ארוסד יבס | .הכלהב םינדו םינקזה ינפל עקרקח לע םיבשוי ויה ןכלו הנקז ידיל ועינח

 -בר יב ירמא .םירומ םיאלברהנה--ונתמ יאלברהנ .לכשה יפירח-יפירח .ארוסבש םינקזה =

 ירמא,, םירבדה תא רמא ומצע אנוה בר אלהו-'וכו אנוה בר רמאהו .הרומה תיבב םירמוא

 ויה) םיקחוש-'וכו וכחמ .(לבבמ) םשמ-םתמ .(לארשי ץראב) ברעמב--אברעמב ?'בר יב

 וחלש, וב בותכש רמאמ ונא םיאצומ אלהו--'וכו םתמ וחלש אהו . ברעמב הז לע (םיקחוש
 .רדסה תא ךופה-ךופא ."אנינח רב יסוי יבר ירבדל םתמ

 -'וכו וב םכיניע ונת .םהל-והל .שפנ גרה ךלמה יאנו לש ודבע--'וכו הידבע ד
 אוב--'וכו את .םהילא (רבעה תא) חְלֶש--והל הירדש .וינפ תא ואשת לאו ותוא ונוד
 הנפ--הנפנ .שפנה תא גרה ךדבעש--ךב ודיעיו = .בשיו אב-ביתיו אתא .הנה התא םג
 םהינפ ושבכ .ותומכ ורמאי םא תעדל ידכ ,ונימיל רשא םימכחה לא חטש ןב ןועמש
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 :חטש ןב ןועמש םהל רמא .עקרקב םהינפ ושבכ-ולאמשל הנפנ ,עקרקב
 לאירבג אב דימ !םכמ עַרָּפָיָו תובשחמ לעב אבי ,םתא תובשחמ ילעב
 אל ,ותוא ןינד אלו ןד אל ךלמ, : ורמא העש התואב .ותמו עקרקב ןָמְבִתַנ
 ."ותוא ןידיעמ אלו דיעמ

 ,ישילש קרפ
 , . לָבְבְּבַשְו לֶאְרְשִי ץֶרָאְּבַש םיִטְכַח יִדיִמְלפ (ה

 דַחַאְלו םענ יִתאְרַק דַחַאְל תולקמ יִנָש יל חקֶאָש : ד"'מ :איעשוה ר"א
 הזל הז ןימיענמש ,לארשי ץראבש םימכח ידימלת ולא--"םעונ, + י"םיִלָבִח יִתאָרְק
 הָלֶא רֶמאיִו. .הכלהב הול הז םיִלְּבַחְמָש ,לבבבש ח"ת ולא--"םילבוח, 3 הכלהב
 םימכח ידימלת ולא :קחצי יבר רמא-"רהצו, :יםיִדְמַעַה רחצה יב יִנָש
 -+ַיִלָע םיִמִיַו םִיַנָשּו, .תיז ןמשכ הכלהב הזל הז ןיחונש ,לארשי ץראבש
 אשֶאְנ + ביתכ .תיזכ הכלהב הול הז ןיִרָיר ִּמָש ,לבבבש םימכח ירימלת ולא
 יפנכְּכ םִיפִנכ .הָנַהְלְו םֶתיִפְְכְּב חּורָו תואָצוי םיִשָנ םִיִתְש הגו אָרֶאְנ יניע
 ףאְלמה לא רמאָו .םִיָמְשַה ןיִבּו ץֶרָאָה ןיִּב הָפיִאָה תֶא הָנאָשִּתַו הָדיִסַחַה
 ץֶרֶאְּב תָיַב הֶל תונְבְ יִלֶא רָמאיַו .הָּפיִאָה תֶא תוכילומ הָמָה חָנא יִּב רָבודַה
 / 5בב יאמ .לבבל ודריש חורה תוסגו הפונח וז : י"בשר םושמ י' רא--י"רֶעְנָש
 םיִּכְשָחַמְּב. .רומלתב הלולב ,הנשמב הלולב ,ארקמב הלולב :ןנחוי ר"א
 . לבב לש ו הז :הימרי ר"א--םֶלוע יִתְמָּב יִנביִשוה

 .יעיבש קרפ
 . הָרִּת לש תויְנַסְכַא וו

 רזעילא 'ר רחא :הבישיל םימכח רחא ףלַה - י"ףדרּפ קדַצ קדצ, :רזת
 רחא ,ןיִעיקּפְל עשוהי יבר רחא ,לָּיַח רּורְבַל יאכז ןב ןנחוי ןבר רחא ,דולל
 רחא ,ימורל אָּיְמִמ יבר רחא ,קרב ינבל אביקע 'ר רחא ,הָנְבִיל לאילמג ןבר
 אריתב ןב הדוהי 'ר רחא ,ירופצל יסוי 'ר רחא ,ינְכיִסְָל ןוידרת ןב אנינח יבר
 ,םיִרְעָש תיבל יבר רחא ,הלוגל עשוהי יבר יחא ןב אנינח 'ר רחא ,ןיִביִצְנ
 . תיזגה תכשלל םימכח רחא

 .כ | וע סיככד6 | כו ,ג כיס .8י ,י ,ט ,ס סמ4 .ג סע סע8 ,די ,ד סכ% 1 ,[+ סירכו1

 = םישוע םתא-םתא תובשחמ ילעב .ךלמה ינפמ םתארימ ץראל םהינפ תא וליפשה--עקרקב
 תא עדויה ,ה"בקה-תובשחמ לעב . תורחא תובשחמב םיעוקש םכנה ולאכ םכמצע תא

 .םכה-ןטבח .םכלומג תא םכל םלשי--םכמ ערפיו . םכתבשחמ

 ..םיתיחשמ-םילבחמ .הכלה לש ןתמו אשמב הזל הז תומיענב םינהנתמ--וכו םימיענמ (ה
 םישנה יתש-יוכ\ הפונח וז .המחבו הזע ןושלב ויחא לע שיא םילפנתמ םה םהיחוכוב :רמולב =

 ,חורה תופנל זמר אוה "םהיפנכב חור,) לבבב בשומ ןהל ועבקש ,(הואנ) חורה תוסנו הפונח ןה

 ? לבב םשה לש ותועמשמ המ-לבב יאמ .(תודיפחכ הארתמה הפונחל זמר אוה "הדיסחה יפנכ,ה | /

 .רורבו רווחמ םדומלת ןיא ןכלו הזל הז םימיבסמו םיחונ הימכח ןיאש-לבב לש הדומלת |
 .עובק ןיד תיב לש בשומו םימכהל דעו תיב הב שיש ריעל--הבישיל םימכח רחא (ו

 . אתידבטופל--הלוגל |
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 .דוס אָצָי-ןּוי םֶנָכְנ וז

 וה אָלְו יִּבַרְד המס אָתְדַעְסַב יִבְתַי ווח אייח יבר ינב היקוחו הדוהי
 ודמילָד יִכיַה יִּכ ,יקרְרּדִא אָרְמַח ּוְּבְגַא :והָל רמא .יִדְמ אָלְו ירמצה
 יתב ינש ולביש דע ,אב דוד ןב ןיא :ורמאו וחתפ ,םּופָּבִאְד וכ .אָתְלִמ
 הָיָהְו, :רמאנש ,י'אבש אישנו 5בבבש הלוג שאר :ןח ולא , לארשימ תובא
 םיצוק ,ינב :םהל רמא .י"לֶאְרְשִי יִמָב יִנָשל לושְכִמ רּוצְלּו ףננ ןֶבָאְלּו שָדְקִמְל
 םיעבשב ןתינ ןיי ,ךיניעב ערי לא ,יבר + אייח 'ר ל"א .יניעב יל םיליטט םתא
 . דוס אצי--ןיי םנכנ , תויתוא םיעבשב ןתינ דוסו תויתוא

 = .ןושארה םֶדֶא תַריִצָי (ח

 ה תא ל ה'בקה שקבש | העשב : בר רמא הדוהי בר רמא

 : ;וינפל ורמא .וישעמ לכו כ 1 םהל רמא !וישקמ המ ,ע"שבר :וינפל ל
 הנטקה ועבצא טישוה !יּנָרְקְּפַת יִּכ םֶדָא ןֶבּו וָרְכְזִח יִּכ שונא הָמ, ,עישבר
 םינושאר ,ע"שבר : וינפל הרמא תישילש תכ .הינש תכ ןכו : םפרשו םהיניב
 הצור התאש המ לכ ,אוח ךלש ולוכ םלועה לכ ?וליעוה חמ ,ךינפל ורמאש |

 ,הָגְלְפַח רוד ישנאו לובמה רוד ישנאל עיגחש ןויכ .השע ,ךמלועב תושעל
 ! ךינפל םינושאר ורמא הפי אל , עישבר :וינפל ורמא ,םילקלוקמ םהישעמש
 .+"לּבְסֶא יִנַא הָבִיִש דע] אּוה ינַא הָנקְז דַעְ :םהל רמא

 . םיִרְפַּפל לֶאְרְשַי יִמְכַח תובּושת (ט

 ביתכד ,אוה בנג םכיהלא :לאילמג ןברל רפוכ רפיק היל רמא
 - היקב בש. :היִּתְרְּב חיל הרמא .ןָשייַו םֶדָאָה לַע הָמִּדִרִּפ םיִהלֶא 'ה לָפַּ
 המל. :חל רמא ."דחא םוכוד יל ונת, :היל הרמא ."היִל אָנְרהַהַמ אנא
 לש ןותיק ונממ לטנו הלילה ונילע אב ןיִטֶסיִל :היל .הרמא ?"ךיל
 ."םוי לכב ונילע אביש יאָולַח, :הל רמא ."בהז לש ןותיק ונל חינהו ףסכ
 החפש ול ונתנ תחא עלצ ונממ ולטנש ,ןושארה םדאל ול היה הפי אלו,

 :היל הרמא .'אָיְדָהְּב הילקָשָל אלא :אָנִמָאְק יִכָה. :הל רמא '+ושמשל
 .סכ ,3 תיססרכ5 .ר/ ומ סיעשיצ ,ס ןח סי)סת8 .וכ 6 תישסרכפ | .ד' ,ם סיעפי1

 --וכו ארמח ורבגא .רבד ורמא אלו יבר ינפל הדועסב ובשי--'וכו יבתי ווה (ז
 רחאל-םופביאד ןויכ .(הרות רבד הזיא) רבד ורמאיש ידכ  ,םירענל ןיי (וברה) וריבגה

 םיעבשב .ומעל שדקמל היהי לארשי תא עישומה דוד ןב--וכו שדקמל היהו ,ורכתשנש =
 הלמה לש תויתואה םוכס םג ו םיעבש אוה 'ן 'י  תויתואה ןט אצויה םוכסה--תויתוא
 רוט םילנמ ןיי םיתוששכ-דוס אצי ןיי סנכנ ד 'ו 'ם

 .טיתחשמ-םילקלוקמ 1 -

 .ול בישא ינא יכ. ,ונחינה : (רטיקח לש) ותב ול חרטא-'וכו היתרב היל הרמא (ט
 ינא ךכ-אנימאק יכה . תחפצ-|ותיק . ררוש-ןימסיל .ריקפ-םוכוד ..חיבאל--היל הרמא
 :(! ותנשב ונטט הקהל הטלו) יולגב עלצה תא ל ול יח אלח-אירהב ה"לקשל .רמוא

 = א
 = = בע
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 יתרמא ,המקפא .אָשִחְב יִתוּת ּהַבְתוא .הל ותיִא ."אָרְשְבְד אָצְמּוא יל ותא,
 ,ימנ ןושארה םדאו. :היל הרמא ."יל אָמיִאַמ. : הל רמא ."יאַהְמ לוכא. :היל
 ."היִל אָמיִאְמ הָוְה ,אָיִדְָב אָליקְש הֶוח יא

 -דיִבְע אק יאמ וכְיהְלֶא אָנִעַָ : לאילמג ןברל [רפוכ] רפיק היל רמא
 שי דחא ןב :רמא !יאה יאמ :היל רמא .חַנְתֶאְו דִגְנִתַא .ביִתָי ןָכיִהְ
 ימ :לא .יִלָהיִנ היל תיוְחַמְד אָעִעַּב ,וילע ןיעּונעִנ יל שיו םיה יִבְרְכְב יל
 +ַתְעְדְי אָימָשְב אָכִאְד ,ְתַעְרָ 'אל אָעְרַאְב אָּכַאְּב :ל'א ?ּוהיְנ אָכיַה אָנְעִבָ

 אָנ היתובר יאַמ ,י'םיִבְכַוּכְל רָּפְסִמ הָנומ. : םיתכ : ג"רל [רפוכ] רפיק ל"א
 לא והָל רדהמ אקו אָליִבְרְב והָניִדָש , ישובח יתיא .יִבְכוכ יִנָמַמְל אָניִצִמ
 יִבָח :יִרָמָאְר אָכִא ,""רֶדָה יִבָח ימנ אָעיִקְר, :ל"א ."והְנמקוא,, :ל"א ."והְניִנמ
 :המכ ףינָשו ךיכַּכ ,יל אָמיַא, :ג"ר חיל רמא ."יבְכוכ יל ונמ. : רסיק ל"א
 אכיאר ,ָתַעְרָי אָל ָּמְפְּב אָּכָאְד. :ל"א .והָל יִנָמ אקו היַמּופְל היִרָי אָרְש " ווָה
 "+ תעדי אעיקרב

 ,חור ארב אל םירה ארבש ימ,, :לאילמג ןברל [רפוכ] רפיק ל''א
 :: בםיתכד ,םדא יבג ,התעמ אלא, ."'חּור אָרְובּו םיִרָה רָצַוי הנה יִּב, :<רמאנש
 וב שי חפט לע חפט ?הז ארב אל הזארבש ימ יִמנ יִכָה -- ,+'רָצינ א"אָרְבּיַ
 אלַה ןזא עונה, + רמאנש ,הז ארב אל הז ארבש ימ ,וב שי םיבקנ ינשו םדאב
 :םלוכ התימ תעשבו, :ל"א ."ןיַא, :ל"א "'?'טיִּבַי אלה ןיע רַצּוי םֶא עָמְשְ
 + וסייפתנ

 .ט 75 סינספ5 < 3 סט4 ,וכ ,6 תיספרכ3 .גי ,ד סומעפ .ד ןומק סילסת\

 התוא (הנתנ) הבישוה-'וכו הבתוא .(לשובמ וניאש) ירט רשב תכיתח יל ואיבה-'וכו ותייא

 לוכא :ול הרמאו (רשבה תכיתח תא) התוא האיצוה-'וכו התקיפא . .התולצל רפאה תחת

 .ןכ םנ-ימנ .(וילע סאמנו רשבח תא םילוצ דציכ האר יכ) יל הסואמ איה - יל אםיאמ .הזמ

 ךותחה השעמ תא האור היה ןושארה םדאו יולגב עלצה תא םיהלא זחקל ול-'וכו חוה יא

 .וילע הסואמ חוח התיה זא ,ופוגב השענש

 דיטעה-חנתאו דגנתיא .בשוי אוה הפיאו םכיהלא השוע המ עדוי ינא-'וכו אנעדי

 יל שי .םיה תפש לעש םירעב-םיה יכרכב ?תאז המ-יאה יאמ .חנאנו שלחכ ומצע תא
 יכו-'וכו אנעדי ימ .יל ונארתש הצור ינא-'וכו אניעב .ול תגרוע ישפנ-וילע ןיעונעב
 התא עדוי םולכ ,עדוי ךניא ץראב שיש המ םא-'וכו אעראב אכיאד ?אוה הפיא ינא עדוו

 ?םימסשב שיש המ

 --וכו ישובח יתייא .םיבכוכה תא ו לוכי ינא (םג) ?ונורתי המב-'וכו היתובר יאמ ְ
 .םתוא הנמ-והנינמ . ביבס ביבס םתוא לגלגו הרבכ ךות לא םתוא קרזו םינטק םיחופת ןימ איבה

 ירמאד אכיא . ךכ בבותסמ עיקרה םג-'וכו אעיקר .(םתוא לגלגמ לדח) םדימעה-והנימקוא
 .-*וכו יל אמיא . (םרפסמ תא עדוי ינא) םיבכוכה 8 םויונמ :רפיקה ול רמא ךכ ,םירמוא שי-וכ\

 "ודי תא חינה--וכו הירי אדש | ?(ןרפסמ המכ) ?]ןה המכ ךינשו ךיתועתלמ ,יל רומא
 .'וכו עדוי ךניא ךיפב שיש המ--יוכו אכיאד . ןתוא הנמו ויפ ךותל

 'חז רבא ארבש ימ-הז ארבש ימ ,"ארוב,, ארקנ הזו "רצוי,, ארקנ הז-'וגו םירה רצוי

 .יןיעהו ןזאה ,םיבקנ ינש שו הז תפט לש חטשב-וב שי םיבקנ ינשו ?הז רבא ארב אל
 "יכו-ופייפתנ םלוכ .אוה ןכ םנ מא-ןיא ."רצוי,, ארקנ הזו "עטו, ארקנ הז-'ונו עמונה
 ? םדאה תא תימהל דחי םימיכסמו םיסייפתמ םילאה ינש



 9 * .ןידרהנפ :ילבב דומלת

 נלפמ ,וימְרּוח --יאלפל ףנלפמ, : רַמיִמְצְל אָשוְמַא אוהָה ל"א
 ירובְעל זימרּוהל ןימרּוחַא היל קָבָש יִכיַה ,כ'א, :ל'א ."ןימְרהֶאד--יאפַתְל
 "? היעראב אָימ

 ;ליא תק ווהנ ותיִלַמ 0 .ומותוכ יוהמ ןנִצְמ אָל ןניִלְהְמְד ןנא והימ
 ַהְיְרַש .'רָביִבְל הויִרשל אָכְלַמְל :יִכָוְ לכ והיִמ ,ּתְרַמָאְק ריִפָש--רַמיִמ
 ןופכ אָלְּב םושָמ ,ַהּולְכַא אָלְ יאַה, :אָנִמ אּוהָה ל"א .ּהּולְכַא אָלְו רָביִבְל
 .ּהּולְבַאְו היִריִדְל הירש ."אוה

 המכ ,אָיִרש אָתְיִכְש הרשע יִּב לכ ּותיִרָמָא. :ג"רל רפוכ רסיק ל"א
 לָעד. '?יאַמָא. : ל"א .היקְתְפאְּב .הָיְחמ היִעָמְשְל הירק '?אָּבָא אָתָנִכְש
 המו, :ל"א ."אָחיְ אָמְלָע יִלְּכַא אָשְמָש :רפיק ליא ."רפוכד אָחיִבְּב אָשִמְש
 ,אוה  ךיִרְב אשרוק ימה יִשְמַשְמד ובר יִפְלא אָפְלַא ןמ דח אה ,אָשָמְש
 "המכו המכ תחא לע-ה'בוקד אָתְניִבְש ,אָמְלְע יִלְּכַא אָחיִג

 לאקזחיל היל רַמְאְקְד ,אוח ןּכַחג ןוכָיהְלֶא :והבא 'רל אָניִמ אּוהַה ל"א
 וכו יִבָחְדַא .י"נְמיה רצ לע ּתְבַכָשְו :ביתכו , "יִלאָמְשַה ףרצ לע בבס

 אָהְלַמ ובל אָנִמָא אָּתְשַה :ל"'א ?אָתְעְיִבְשַר שמ :ליא ,אַריִמְלַה אוהַה אָתַא |
 ידכ ,עבש וטימשהו שש וערו :5ארשיל ה"בקה רמא " :והָיורְְל אָיושד
 לש וגהנמ .ּולְנְו ואטח אלא 'ןכ ושע אל םהו  .איה ילש ץראהש ,ועדתש

 .| סק סס3 .ד ,ד ?קותי1

 ךרצי) זימרוה לש ךנה הלעמלו ךייצחמ--'וכו יאליעל ךגלפמ .גַמ ,םסוק--אשונמא
 ךרצי) ןומירהא לש ךנה הטמלו ךייצהמו-ןימרוהאד יאתתל ךנלפמו < (רזומרוא רואה יהלא
 םימה תא ריבעהל זימרוהל ןומירהא ול חינמ ךיא ןכ םא--'וכו ןכ םא ,(ןומירהא ךשחה יהלא-

 . (םינותחתה םיבקנה ךרד איצומ אוה ויפ ךרד סינכמ םדאש המ לכש) ?וצראב
 םלוא--'וכו והימ .רבדה בוט -יוחל < דחא םעל ונלוכ היהנו אוב--'וכו יוהיל את

 --וכו רמימ .ונומכ ויהו ולומה םתא לבא ,םכומכ תויהל םילוכי ונא ןיא ,םילוהמ וננהש ,ונחנא.

 רביבה לא וכילשהל וניד ,(חוכוב) ךלמה תא חצנמש ימ םלוא ,(תונעל תבטיה) הפי תרמא רומא.
 = אוהה ל"א |. (תויחה) והולכא אלו רביבה לא והוכילשה--'וכו הוידש .(תוער תויח םוקמ)
 ןניאש ינפמ איה , תויחה והולכא אל הליבשבש הבסה :רסיקהל דחא ןימ רמא--'וכו אנימ-
 .והולכאו ותוא וכילשה זא--'וכו הוידש . תובער

 המכ ,הניכשה היורש םישנא הרשע לש הפסא לכ לעש ,םירמוא םכנה-'וכו ותירמא |
 -יאמא .תבקמב והכהו רפיקה לש ותרשמל לאילמג ןבר ארק--'וכו היירק ?ןנשי תוניכש-
 .(ודעב רצע 0 תרשמהו) תיבה לא שמשה רוא אבש ינפמ--וכו אשמש לעד ?חמ ליבשב
 המו--'וכו אשמש חמו .םל גה לכ לע (העיפומ) החנ שמשה אלה--'וכו ילוכא אשמש
 החנ ,אוה ךורב שודקה ינפל םישמשמה לש תוכבר יפלא ףלאט דחא אלא הניאש ,שמשה
 .(םלועה לכ לע היורש איהש) המכו המכ תחא לע ה"בקה לש ותנָיכש ,םלועה לכ לע (העיפומ)

 .'וכו לאקזחיל ול רמאש ,  (ויאיבנב לתהמ אוהש אוה ץל םכיחלא--ןכחג ןוכיהלא =
  הוצ המל) תיעיבשה לש המעט המ :ול רמאו דחא דימלת אב הכו הכ ןיב--'ןכ\ יכהדא
 ' םהינשל הוש היהיש ,רבד םכל רמול יננה .התע-'וכו אתשה ?(הטימשה לע ה"בקה;
 . (םינינעה ינשל)
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 ,ןלוכ תא .גרוה-אוה ירזכא םא ,הנידמ וילע הָחְרְסֶש ,םדו רשב ךלמ :םלוע
 םילודגה תא רפיימ--אוה םימחר אלמ ןמחר םא ,ןייצח גרוה--אוה ןמחר םא
 קָרָמְל ידכ ,לאקזחי תא רפיימ אוה ךורב שודקה ךכ ףא .ןירוסיב םהבש
 .לארשי לש םהיתונוע

 יל וחקיע :ביתכד ,אוה ןהכ םכיהלא :וחבא 'רל אָיִמ אּוהָה ל"א
 ימ. :ביתכהו-אָיִמְב אָמיַח יכו ? לָבָמ יאַמְּב השמל | היִרְבְק יכ-,ג'הַמּורּת
 גו "'אובי שאב 'ה הנה יִּב. : ביתכר , בט אָרְונְּב : ל"א ?יםָימ ולָעָשִּב רדמ
 ,אוה ארנב אָתו ליִבִמ רקיע ,הָּבִרִַא :היל רמא ?"אָרּונְב אָתּוליִבְט אקלס ימו.
 .י"םימב ּוריִבַעַת שָאָּב אבי אל רֶשַא לכו. : ביתכד

 ,ישש קרפ

 .ָיְלְּת תַתִמ =

 יתש ףיקמו אצוי ץעהו ץראב הרוקה תא ןיִעָקַשִמ 1 ותוא ןילות דציב
 הלותו לתוכה לע הָטּומ הרוקה :רמוא יסוי יבר .ותוא הלותו וז בג לע וז וידי
 אלב וילע רבוע ל םאו :דימ ותוא ןיריתמו .ןישוע ןיחבטהש ךרדכ ,ותוא
 אוהה םוויַּב ּוטְרְּבקִּת רובק יִּכ ץַעֶה לע ותָלְבִנ ןיִלֶת אל, :רמאנש ,השעת
 תא ךריבש ינפמ, "!יולת הז המ ינפמ. :רָמּולְּכ -5'וגו "יּולָּפ םיִהלֶא תללק יִּב
 הניכש ,רעטצמ םדאש העשב :ריאמ ר'א .ללחתמ ש"ש אצמנו ."םשה
 םמד לע רעטצמ םוקמה כ'א "!יעורזמ יִנָלַק ,ישארמ ינלְק, ? תרמוא ןושל המ
 לכ אלא ,ורמא דבלב וז אלו ל לש םמד לע ז'ק ,ךפשנש םיעשר לש

 ב9.

 .וילע רבוע וניא ,םיכירכתו
 יגכ לכ סירכד5 .גכ | (69 רכדמב4 .וט וס ספ .כי ,מ סיעט'פ .כ ,סכ תומס

 אמית יכו ?לבט הסב ,השמ תא רבקשכ--'וכו הירבק יכ . ףרצל--קרמל .האטח--החרס
 ?שאב הליבטה הליעומ יכו-'וכו אקלס ימו ..שאב--ארונב .םיטב לבטש רמאת םאו--אימב

 ראש רבדה תא--וכו שאב אובי אל ךשא לכו .אוה שאב הליבטה רקיע-'וכו רקיע

 .םימב וריבעת (ףרַשי ןפ) שאב ורהטל רשפא
 . ךרוכ--ףיקמ .הלעמל חבחרל ץע אצוי הנטמו-אצוי ץעהו .םיבחות-ןיעקשמ וי

 ירחאה השאר אלא , המדאב הצוענ התיה אל הרוקה--לתוכה לע הטומ . וריב-ותוא הלותו
 הפ ותתיט רחאל ףכת-דימ ותוא םיריתמ .לתוכה לע ןעשנ ינשה השארו ץראה לע היה
 וזיאב--תרמוא ןושל המ .םיהלאה תא ללכש--םשה תא ךריבש .והודירוהו ויתורסומ תא

 ,ילע רבכ ישאר :רמולכ) יעורזמ יל לק ,ישארט יל לק-'וכו ינלק 3 וילע תננוקט איה ןושל | |
 -רבלב וז אלו .םיהלאל ףדרנ םש--םוקמה .(עניו ףיע םדא רטואש ומכ ,ילע הרבכ יעורז |
 . ןילהל רוסא תס לכ תא אלא ,"השעת אל,,ב רבוע יולתה תא ןילטה קר אל |



 0 ,ןירדהנכ :ילבב דומלת

 ,יעיבש קרפ
 . הָפְרֶש תַתיִמ (אי

 ןינתונו ויָתּובוכרא דע לבזב ותוא ןיִעְקַשְמ ויה .םיפרשנה תוצמ :הָנָשִמ
 ,ולצא ךשומ הזו ולצא ךשומ הז ,וראוצ לע ךרוכו הָּבִרַה ךותל השק רד
 ויעמ ךותל תדרויו ויפ ךותל הקרוזו הליתפה תא קילדמו ויפ תא חתופש דע
 ויה אל .םדיב תמ םא ,אוה ףא :רמוא הדוהי 'ר .ויעמ ינב תא תֶרָמּוחְ
 קילדמו ותבוטב אלש תֶבְצַּב ויפ תא חתופ אלא ,הפירש תוצמ וב ןימייקמ
 .ויעמ ינב תא תרמוחו ויעמ ךותל תדרויו ויפ ךותל הקרוזו הליתפה תא
 יליבח הופיקהו התניזש תחא ןהכ תבב השעמ :קודצ ןב רזעלא יבר רמא
 .יקב העש התוא לש ד"ב היה אלש ינפמ :ול ורמא .הופרשו תורומז

 אָיַתַא ?ןל אָנִמ .רֶבַא לש הליתפ :הֶנֶּתִמ בר רמא ?הליתפ יאמ :אָרְמְ
 -ןאכ ףא ,םייק ףוגו המשנ תפירש --ןלָהְל המ ,חהק תדעמ "הפירש, "הפירש,
 ינבמ "הפירש. "הפירש, אָיְתַא :רמוא רזעלא יבר .םייק ףוגו המשנ תפירש
 . םייק ףוגו המשנ תפירש ןאכ ףא ,םייק ףוגו המשנ תפירש ןלָהְל המ ,ןרהא

 .חנ יִנָּב -לֶש תּוצְמַה עַבָש (בי

 םיבכוכ תדובעו םשה תכרבו ןיניד :חנ ינב ווטצנ תוצמ עבש :ר'ת
 : רמוא לאילמג ןב איננח 'ר .יחה ןמ רבאו לזגו םימד תוכיפשו תוירע יוליגו
 לע ףא :רמוא שיר .םוריסה לע ףא :רמוא אקדיח 'ר .יחה ןמ םדה לע ףא
 :וילע רהזומ חנ ןב-ףשכמ תשרפב רומאה לכ : רמוא יפוי 'ר .ףושיכה
 ףשכמו שחנמו ןנעָמ םיִמָסִה םסק שָאְּב ותַבּו ּונָּב ריִבעמ ְךֶב אָצְמְי אל.
 הָלֶא השע לָּכ 'ה תבעות יִּכ ,םיִתָמַה לא שרדו ינעדיו בוא לָאשְו רַבָח רֶָבחְ
 , בותכה שנע אלו--י'ִּדיִנָּפִמ םֶתוא שירומ יהא 'ה הָלאָה תבעותה לַלְגְּ
 חנ .ינב םירתומ .םיאלכה לע ףא :רמוא רזעלא 'ר .ריהזה ןכ םא אלא
 חַבָּכְרַהְו הָמָהְּב תַעָּבְרַהְּב אלא םירוסא םניאו שש עורזלו םיאלכ שובלל

 .כ'--' ןחי סירככד1

 השקה יכ ,הכר תחפטמ ךותל-הכרה ךותל . תחפטמ-רדוס .ויכרב--ויתובוכרא ואי
 םינפלו ראוצה ןמ השקה תא םימש ןכל , בטיה תקנחמ הניא הכרהו ראוצה תא תלווגמו תלבחמ
 . תברוצ--תרמוח . תרפוע לש-הליתפה < הז דע--הז . ראוצה לע ןינהל ,ץוחבמ הכרה תאו

 ויה אל .ויפ ךותל הליתפה תא וקרזש םדוק הקינחה י"ע םדיב תמ םא--םדיב תמ םא

 --ותבוטב אלש .םיחקלסב--תבצב . ךכ תושעל ןיא ןכלו--חפירש תוצמ וב ןימייקמ

 םיעדוי ונא ןואמ--ןל אנמ | תרפוע-רבא .הפירש תוכלהב-יקב .םיפנע-תורומז .וחרכ לעב
 הרמאנש וז הפירש הליבקכט ,הושומ--וכו איתא +הנשמב רומאה ןפואב איה הפרש תוצמש

 .םש-ןלהל .חרק תדעב הרמאנש הפרשל ןהכ תבב
 ךותחל אלש-יחה ןמ רבא .םיהלא תללק--םשה תכרב .טפשמ תושע-ןיניד (בו =

 לע ורבעש ינפט ,הלאהבםימעה תא שירוה הייבקה-ריהזה ןכ םא אלא .ולכאלו יחה ןמ רבא

 תבכרהו;: המהב תעברה .בותכב םיטרופמה םישעמה לכ תא תושעל אלש ,ורהזוהש הרהזאה

 . ונימ וניאשב ןימ-ןליא |
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 םֶדָאָה לע םיהלָא 'ה וצי; ארק רמאד :ןנחוי ר"א ?יִלָמ יִנָח אָנְמ .ןליא
 יב. :רמוא אוה כו ןינידה ולא--'וציו, : י"לָכאת לכָא ןנה ץַע לּכָמ רמאל
 םשה תכרב ז--"ח, ג'וגו יויִרְמא ותיִּב תֶאְו וינַּב תֶא הּוצָי רָשָא ןעמְל ויִתְעְַ
 ןכו םיבכוכ תדובע וז-"םיהלא. :י"תַמּי תומ 'ה םש בק,  :רמוא .אוה ןכו
 תוכיפש וז-"םדאה לע, :י"יִנָפ לע םיִרָחֶא םיחלֶא ל הָיִהְי אל, :רמוא אוה
 רמאל. :א'הכו תוירע יוליג ז--"רמאל. : יםֶרֶאַה םּ ךֶפַש, :א'הכו םימד
 --"ןגה ץע לכמ, :+"רַחַא שיִאְל הָתְיָהְו ותאמ הָכְלָה ותָשֶא תֶא שיִא חלש ןה
 .יחה ןמ רבא אלו-"לכאת לבא, :לזג אלו

 . ינומדְקה שָחָּנַה גי

 ילמלאש !םלועה ןמ רבאש ,לודג שָמש לע לָבַח :רמוא איסנמ ןב שיר
 ,םיבומ םישחנ ינש ול םיִנָמַזִמ ויה לארשימ דחאו דחא לכ ,שחנ ללקתנ אל
 םיבוט םיִנּכְלדְנכ ול איבהל ,םורדל ּורְנשִמ דחאו ןופצל ּורְנַשַמ דחא
 וב איצומו .ובז תחתמ העוצר ול ןיִליִשְּפִמְָש אלא ,דוע אלו ,תובוט תיִלְגְרַמ
 .ותברוחלו ותניגל רפע

 ויהו היה ןדע ןגב בַיִמ ןושארה םדא :רמוא אמית ןב הדוחי יבר היה
 ודובכ הארו שחנ וב ץיִצָהְו ןיי ול ןיִנְנַצִמּו רשב ול ןילוצ תרשה יכאלמ
 .וב אנקתנו

 . קוניִּתהְו ּוהָּיְלֶא (די

 היה קירצה והילא : ורמא--י"םֶכיִלּולְג יִרְגְּפ לע םֶכיִרְנִּפ תֶא יִּתַתְנ
 לטומו חופת היהש ,קונית אצמ תחא םעפ .םילשוריבש בער יַחּופְּמ לע רֶַחְמ
 רמא .ינא תינולפ החפשממ :ל"א ?התא החפשמ הזיִאָמ :ל"א ..הפשאב
 ינא םא : ל"א .ינממ ץוח .,ואל : ל"א + החפשמ התואמ רייתשנ םולכ :היל
 םוי לכב רומא :ל"א .ןָה : ל"א ? דמל התא ,וב יח התאש ,רבד ךדמלמ
 "ה םָשָּב .ריִכְוהְל אל יִּכ םֶה. :ול רמא .'רחא 'ה וניהלא 'ה לארשי עמש,
 דע ,הקבחמו הקשנמו וקיחמ ותארי איצוה דימ .ומאו ויבא והודמל אלש
 :רמאנש המ םייקל ,הילע אוה לפנ ץראל ותארי הלפנו וסירכ העקבנש
 ."םכילולג ירגפ לע םכירגפ תא יתתנו

 23 .ןוכ רקיול .5 ,ג .סימרו6 .ו ןט תיפסרכ5 ,ג כ קומס4 .זט ,דכ פרקיו< .עי תי סמל .וט 3 תיססרב1
 . ,| סומע8

 ץע לכמ .(תווצמ עבש ווטצנ חנ ינב יכ) ?הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןיינמ-ילימ ינה אנמ

 לוכא . רוסא-רקפומ וניאש המ עמשמ ,הלא תא לכאמל ול ריקפהל ךרוצ הארש ןויכמ--ןגה
 .תדמוע הניא היחה המהבה יכ ,יחה ןמ רבא אלו לוכאל ךל רתומ הליכאל דמועה--לכאת
 . תודָלו לדגל אלא ,הליכאל

 .םינבא ןימ--םינוכלדנפ .וחלוש היה-ורגשמ .תרשמ--שמש .רצ ,החא--לבח גי

 . םיררקמ-ןיננצמ .ולש ןג-ותניג  .םירשוק ,םילות- -ןילישפמ .תורקי
 .ולש לילאה לפפ--ותארי . בער יחופנ--בער יחופת (רי
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 107 2 ,ןירדהנפ :ילבב דומלת

 . רֶזָעִיִלֶא יִּבַב לש ותָתיִמ (וט

 בשוי .אוח .ורקבל ויריבחו ק'ער וסנכנ ,רזעילא 'ר הלחשכ :אינת
 םונקרוה סנכנו .היה ש"ע םויה ותואו .ולש ןילקַרְמַּב ןיבשוי םהו ולש ףוניִקָּב
 ,ינא המודמכ :ויריבחל םהל רמא .הפיזנב אציו וב רעג .ויליפת ץולחל ונב
 ןוחינמ ףאיָה ,הפרטנ ומא תעדו ותעד :והָל רמא .הפרטנ אבא לש ותערש
 תבשוימ ותעדש ,םימכח וארש ןָיַּב ? תּובַש רופיאב .ןיקפועו הליקס רוסיא
 ! םתאב המל .:םהל רמא .תומא עברא קוחרמ וינפל ובשיו וסנכנ ,וילע
 / םתאב אל המל וישכע דעו :םהל רמא .ונאב הרות דומלל :ול ורמא
 .ןמצע תתימ ותומי םא ,ינא ַּהָמָּמ :םהל רמא .יאנפ ונל היה אל :ול ורמא
 ןחינהו ויתועורז יתש לטנ .ןהלשמ השק ךלש :ל"א +והמ ילש :ק"ער ל"א

 .ןיללגנש תורות ירפס ינשכ ןהש ,יתועורז יתש ןכל יוא :רמא ,ובל לע |
 יִתְרַפח אלו יתדמל הרות הברה ,יתדמיל הרות הברהו יתדמל הרות הברו
 ינורפח אלו יתדמיל הרות הברה .םיה ןמ קקלמה בלככ וליפא .יתוברמ
 תואמ שלש הנוש ינאש אלא ,דוע אלו .תרפופשב לוחְכמְכ אלא ,ידימלת
 ,דוע אלו .םלועמ רבד םהב ינלאוש םדא היה אלו "הזע תרהב,ב תוכלה
 תעיטנב ,תוכלה םיפלא תשלש :הל ירמאו ,תוכלה 'ש הנוש ינאש אלא
 .ףסוי ןב אביקעמ ץוח ,םלועמ רבד םהב ינלאוש םדא היה אלו ןיאושיק
 תועיטנב ינדמל ,יבר :יל רמא ,ךרדב ונייח ןיכלהמ אוהו ינא תחא םעפ
 ,יבר :יל רמא .םיאושק הדשה לכ האלמתנ-רחא רבד יתרמא .םיאושק
 םוקמל ןלופ וצבקתנ-דחא רבד יתרמא .ןתריקע ינדמל ,ןתעיטנ ינתרמל
 הנטק תלוקשמו תוילגרמה רורצו עיִמקהְו םומאהו רודכה :ול ורמא .דחא

 ץולחל .לכואה רדח--ןילקרט . םיבובזה ינפמ ןינהל .תשר הפקומ הטמ--ףוניק (וט
 .םיברה תושרל ןהב אצי אמש , ןחינהל רופאו אוה ןילפת ןמז ואל תבשש בשח יכ--ןיליפת

 התיה וליא יכ--הפרטנ אבא לש ותעדש .(שיובמ אצי : רמולכ) הרעג ,החכות--הפיזג
 ןימח תנמטהו רנה תקלדה--הליקס רוסיא .ויליפת תא ץלוח היה ,וילע תבשוימ ותעד ל

 אלא ,הכאלמ םושמ הרוסא הניא ןיליפת תחנה-תובש רוסיא . תבשח אובתו ךשחי םרטב
 תקולהמב והודנש ודינה ינפמ-תומא עברא קוחרמ . .(םימכח רוסיא איהש) תובש םושמ

 .רבדב קפוסמ ינא : רמולכ--ינא המת  .'יאנכע רונת,, רבדב םימכחה ןיבו וניב התיהש

 תמ הסכתמו םלעתמ םיללגנ הרות ירפסבש ומכ-ןיללגנש ?ילש יתתימ יהת המ-והמ ילש |

 ודמל אלו ינושמש אל םימכחהש יפל ,יבלבש הרותה םלעתת תומאשכ סג ךכ ,םהב בותכש
 היה אל םהמ יתדמלש המ ןכל ,הלודג התיה סתמכחש יפל-'וכו יתוברמ יתרסח אלו .יפמ
 תחא םעפב רפחמ (לעזניפ) לוחכמהש ,ןורסחכ-תרפופשב לוחכמכ . םיה ןמ קקלמה בלככ אלא

 יכ ,ידימלת ינורטח ,(םיניעה תא לוחכל עבצ וב םירצואש הנק) תרפופשב רשא עבצה ןמ
 -הזע תרהבב .רדמול-הנוש .םתמכח לדוגב יכרע תא וטיעמה רשא ,הלאכ םהיניב ויה אל

 , םיפשכ ינימ תוכלה- -םיאושק תעיטנב .םירמוא םירחאו-הל ירמאו . םיעגנ תוארמ תוכלהב

 פופד-םומאה . רמצ אלוממ רוע לש רודכ-רודכה .םיאושק הדשה לכ אלמתט םהידי לעש
 טישכת ןימ-עימקח ,רעש .אלוממו רוע לש ןכ םג היהש ,(2040ן88 ,ןעטפייל) םינעצר לש

 --תילגרמה רורצ .וכותב אלוממו רועמ השענ היהש , הלוגפל וא . ראוצה לע ותולתלי
 ,רוע הפוחמ התיהש- הנטק תלוקשמ . .האופרל המהבה ראוצ לע םילותו רועב ותוא םורפותש =

 3 ץ
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 םומאה יבג לעש לענמ. .ןהש המב ןתרהטו םיאמט ןה :ןהל רמא ?והמ
 עשוהי יבר דמע .הרהטב ותמשנ התאציו .רוהט אוה :םהל רמא '?והמ
 ירפיק ןיב ק"ער וב עגפ ש"ומל . רדנה רתוה ,רדנה רתוה :רמאו וילגר לע
 ;רמאו הָרּושַּב וילע חתפ .ץראל תתוש ומדש דע ,ורשבב הכמ היה ,דולל
 .ןמוצרַהְל יִנָמְלּוש יל ןיאו יל שי תועמ הברה !י"ויִשְרפּו לֶאְרְשַי בָכָר יִבָא יִבָא.

 ,ינימש קרפ
 .הָרּומּו ררוס ןֶָכ ט

 התשו רשב רַמיִטְרַת הז לכאש ינפמ יכו :רמוא ילילגה יסוי יבר :אינת
 הרות העיגה אלא ?לקסיו ד"בל אצי :הרות הרמא יקלטיאה ןיי גול יצח
 ודומיל שקבמו ויבא יסכנ רָמִגִמ ופוסש ,הרומו ררוס ןב לש ותעד ףוסל
 בָטּומ :הרות הרמא .תוירבה תא םֶטְסְלְמּו םיכרד תשרפל אצויו ,אצומ וניאו
 ,םלועל האנהו םהל האנה --םיעשר לש ןתתימש ,בייח תומי לאו יאכז תומיש
 ,םלועל ערו םהל ער - םיעשרל טקַש .םלועל ערו םהל ער -םיקידצלו
 האנהו םהל האנה-םיעשרל הנישו ןיי .םלועל האנהו םהל האנה--םיקידצלו
 האנהו םהל האנה-םיעשרל רּוזָּפ .םלועל ערו םהל ער-םיקידצלו ,םלועל
 .םלועל ערו םהל ער-םיקידצלו .םלועל

 .כי 3 .3 סיכלמ1

 סניאש ,ורמא םימכחה : רזעילא 'רו םימכחה וקלחנ הלא לכב-םיאמט ןה . תֶחָּפִת אלש ידכ
 תיבש ליאוהו לובק תיב ול שי םא אלא האמוט לבקמ וניא רוע ילכש יפל ,האמוט םילבקמ
 ,רמא רזעילא יברו ; םה םירוהט ןכל ימלוע יולמ םתואלמל אלא יושע היה אל הלא לש םלובק
 יולטל לובק תיב ןיבו ימלוע יולמל לובק תיב ןיב לידבמ וניאש יפל ,האמוט םילבקמ םהש
 התע הלאה םינינעה לע ותעד המט ,רזעילא 'ר יפמ עומשל םימכחה ואב ותריטפ תעשבו ; יערא

 יולמהו םהש ומכ םימב םתוא םירהטמ ,וערקנ הלאה םירבדה םא-ןתרהטו .וב רזח אל םאו
 םג-והמ םומאה יבג לעש לענמ .םימכחה םירבומש ומכ ,הרהטה דעב ץצוח וניא םינפבש
 וילע ילכ םש ןכל ,הרמגנ לענה לש ותכאלמש ליאוה ,ורמא םימכחה : תקולחמ התיח הז רבדב
 תרטגנ אל ןכלו םומאה ןמ ץלחנ אל ןיידעש ינפמ ,רהטמ רזעילא 'רו ,האמוט לבקמ אוהו
 םיאשונ ויהש-דולל ירפק ןיב .ףטונ-תתוש .וילע וליטהש יודנה-רדנה רתוה .ותכאלמ
 הטמל ביבסמ הרוש םישוע ויהש-הרושב .דפסמה תא-וילע חתפ .דולל ירסקמ ותטמ תא
 הברה :רמולכ) וינפל ןתונמל-ןהוצרהל .תועט ףילחמ-ינחלוש . ןפילחהל-יל שי . דפפהל
 .(ןעיצהל יט ינפל יל ןיאו לואשל יל שי תולאש

 רלנהה תא קפפל שקבמ--ודומל שקבמ .הלכמ--רמנמ .ארטיל יצח-ךמיטרת (זט
 םניאש-םהל ער .אוטחל םיפיפומ םניאש-םהל האנה .לזוג-םטסלמ . ןייבו רשבב לגרתהש
 < הכו םיקידצל טקש .םרוד לע םינינמ ויהש-םלועל ערו .םהיתוקדצ לע ףיסוהל םילוכי
 -םלועל האנהו םהל האנה םיעשרל הנישו ןיי . תווצטבו הרותב קוסעל יאנפ םהל שיש יפל
 . הרותב םיקפוע םניאש--'וכו םהל ער םיקידצלו .ערהל םילוכי םניא םתנשבו םנורכשב יכ
 יפל-םלועל האנהו םהל האנה .הזמ הז םידרפנו םירזפתמ םיעשרה םא-םיעשרל רוזפ
 יכ-םלועל ערו םהל ער םיקידצלו . ויחא תא שיא רוזעלו ער תצע דחי ץעוהל םילוכי םניאש
 .םלועל םג םהל םג תלעות אצת םיטכהה תורבחתהמ
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 ,ירישע קרפ

 . קָחְָצִי תדקע (זי

 ? יאמ "רחא.-י"םֶהְרְבַא תֶא הָסָנ םיהלֶאָהְו הָלֶאָה םיִרָבְּדַה רחא יה | =
 דֶלַיה לד ביתכד .ןטש לש וירבד רחא : אָרְמְז ןב יפוי 'ר םושָמ ןנחוי רזא
 ירפ הנש האמל ונח ,הז ןקז ! ע"שבר : ה"בקה ינפל ןמש רמא--י'לַמְגַ
 בירקהל ,דחא לזוג וא דחא רות ול היה אל-השעש הדועס לכמ ,ןטב
 ךנב תא חַבָז :ול רמוא ינא םא ? ונב ליבשב אלא השע םולכ :ל"א ! ךינפל
 ."ךנב תא אנ חק רמאיו םהרבא תא הסנ םיהלאהו, :דימ .וחבוז דימ ,ינפל
 םדו רשב ךלמל לשמ .השקב ןושל אלא "אג, ןיא :אבא רב ןועמש 'ר רמג
 וילע הדמע םימיל .ןָחְצַנְו דחא  רובג ול היהו הברה תומחלמ וילע ודמעש
 : ורמאי אלש ,וז המחלמב יל רומע ,ךממ השקבב : ל"א ,הקזח המחלמ
 תונויטנ המכב ךיתיפינ : םהרבאל רמא ה"בקה ףא .שממ םהב ןיא תונושאר
 .םינושארב שממ ןיא :ורמאי אלש ,הו ןויסנב יל דומע וישכע ,[לופב תרדמעו

 ,"ומאל דיחי הזו ומאל דיחי הז, ."ךדיחי תא, ."יל שי םינב ינש, ."ךנב תא.
 אלש ידכ ?המל ךכ לכו ."קחצי תא, ."והְל אָנְמיִחְר והינרמ, ."תבהא רשא,
 הגה הֶאְלִַת ףיִלא רֶבָד הָסְנָה. : ל"א .ךררל ןמש ומדק .וילע ותעד ףרטת
 ּףיִלא אובְּת הָּתַט יִּכ ףיִלַמ ןומיקי לשוכ קּוחְת תופר םיִדָי םיִּבב :ָּתְרַפָי
 :היל רמא .ִּךֶתְלְסַּכ ּךִתֶאְרְ אלה : : ל"א .י'ְַלָא יִמְתּב יִנָא. : ל"א ."אָלָתַו
 יה ילֶאְו, : ל"א ,היל עיִמִש אק אָלְ הר וכ .י"דָבָא יקנ אוה יִמ אָנ רָכְז

 ; 5'א . הלועל קחצי ןיאו הלוע : דוגְרְפַח .ירוחאמ יתעמש ךכ ,י'בָננ
 כא ול בד יול ןיעמוש ןיא תמא רמא וליפאש ,יאָּבַּב לש ושנע ךב,
 ךממ לודג ינא :קחציל לאעמשי ל"א .קחציל לאעמשי לש וירבד רחא
 רבאבו :ול רמא .הנש ג"י ןב--ינאו ,םימי תנומש ןב תלמ התאש ,תוצמב

 .חבוז .ינא-"ינפל ךמצע חב, :היבקח יל רמא םא ?יב הָרְנִמ התא דחא =
 ."םהרבא תא הסנ םיהלאהו, דימ

 .כ' סע סשל 1 סע ספ6 ,| ד כויש5 ,5' ,וכ סילסת4 ,ס--כ ,ד 208 ,ה/ ,0כ סשב .5 ,ככ קיפסרכ

 לכו .בחוא ינא םהינש תא-והל אנמיחר והייוורת +רבד הזיא רחא--יאמ רחא (זי
 ח"בקה יפמ עטש :ול-וילע ותעד ףרטת אלש ?םירבד ח"בקה ול הברה המל--המל ךכ
 םיהלא היה ךירצ יכו-ךילא רבד הסנה .ותעדמ אצי זא ,קחצי תא טוחשל וילעש ,םואתפ
 םילשוכה לכ תא םיהלא תנוטאב תקזח התא-'וכו םיבר תרסי הנה ?הזכ השק ןויסנב ךתופנל

 יזחד ןויכ . ךתארי ךל איה תלוא--ךתלס כ ךתארי . ךלהבלו ךתואלהל ,םיהלא אב התעו
 יעלק ירוחאמ--דוגרפה ירוחאמ .ול עמוש םהרבא ןיאש האור (ןטשה) אוהש ןויכ--'וכו

 .ילע אשנתטו יב הרגתמ--יב הרגמ .ןרקש--יאדב .רובכה אככ םשש הצוחמה |
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 [- .רשע דחא קרפ
 | .םיִתְמה תיִחְּת (חי

 7" תָבְכָש יַחַד אָנְעְדָי :הרמא ,ריאמ יבר תא אָתָכְלַמ אָרְטִּפאיִלְל הלאש
 " < ,םימוחע .םידמוע--םידמוע ןהשכ אלא ,ּי'ץְרֶאַה בָשַעָּכ ריִעָמ ּוציִצָי : ביתכד
 ,המורע הרבקנש ,הטח המו :הטחמ ו'ק :הל רמא ?םירמוע םהישובלב וא
 אוחה ל'א - !"כאע ,םהישובלב םירבקנש--םיקידצ ,םישובל המכב האצוי
 ?ייח אק יִמ אָרְפַעְו-ארפע ווק אָק ,יִיָח יִבְכַשְד ותירמ :ימא יברל יקּודצ
 :וידבעל רמאש ,םדו רשב ךלמל ?המוד רבדה המל .לשמ ךל לושמא :ל"א
 םימיל .ןתוא ונבו וכלה .רפעו םימ ןיאש םוקמב םילודג ןיִרמְלִּפ יל ונבו וכל
 ןיא :ול ורמא .םימו רפע שיש םוקמב ןתוא ונבו ורזח :םהל רמא .ולפנ
 ,וישכע ,םתינב--רפעו םימ ןיאש ,םוקמב :םהל רמא .םהילע םעכ .ןילוכי ונא
 = ,רבכע הארו העקבל אצ ,ןימאמ התא  ןיא םאו .ז"כאע--רפעו םימ שיש
 אמש .רשב ולוכ השענו ץירשה רחמל ,המדא  ויצחו רשב ויצח םויהש
 רחמל ,תחא ץוזְלָח אלא וב ןיא םויהש ,הארו רהל הלע ?הבורמ ןמזל :רמאת
 | .תונוזְלַח ולוכ אלמתנו םימשג ודרי

 יתימ :ותירמאד .אָיביח ,ןוכל יוא :אָסיִסֶּפ ןב אָהיִבְגְל יקודצ אּוהָה ל'א
 אל יִתיִמ ,ותירמְאד ,איביח ,ןוכל יוא :ל"א ?ןייָמ-יִתיִמד ,יִתיִמ--ןייָחְד !ןיִיָח
 אָנְמָעַב ,אָנְמֶאִק יא ?יל תיִרק "אָיביח, :ל"א !שיכ א5-ווהד ,ייח--ווה אל !ןייח
 אָרְקִּת ןמוא אפור ,ןכ השוע התא םא :ל'א .ךָנִמ ֶתּומְקטְל אָנְמָשַפּו ךב
 .לוטת הברה רכשו

 ילאְרְשִי לַע םיִלאָעְמְָשִיַהְו םיִרְצְמַה ,םיִנָעְנְבַה רּועְרָע טי

 = ןרמא ןודקומ םּורְדְנַסְּכִלִא ינפל לארשי םע ןודל אקירפא ינב ואבשכ
 ₪ - והובא ןענבו ,יָהיִחלְבְנל ןָענָּכ ץֶרָא. :ביתכד ,איה ונלש ןענכ ץרא :ול

 | ,ב דל רכדמכ5 .זט- ,כע סי)סה1

 . םיתמה ויחיש ינא תעדוי--'וכו אנעדי . הכלמה--אתכלמ חו
 ן רפעה לכוי יכו רפעל םייהג םה אלה ,ויחי םיתמהש ,םתא םירמוא--'וכו ותירמא

 4 ה"בקה םא ,ןכ ומכו-רפעו םימ שיש וישכע .םימו ץקמ- -םימיל . תולכיה--ןירטלפ ?? תויחל

 [- < ליחתמ אוהשכ-םויה .רפעמ םדאה תא אורבל לכויש ןכש לכ , והבו וחתמ םוקיה לכ תא ארב

 : 8 ניא ץרשה ותואש--הבורמ ןמזל רמאת אמשו .ץרש השענ--/ירשה .רפעה ןמ תאצל
 ; .תלכת עבצל ומדב םישמתשמש ,לולבש ןימ-ןוזלח .עודי ןמז רובעב אלא ,רהמ ארבנ
 / . רהמ שיח םיתמ תווחחל ה"בקה ריב שיש ,חכומ ירה--תונוזלח ולכ אלמתנו

 ] - הלא םא--ויחי םיתמה יכ ,םירמוא םכנהש ,(םיעשר) םיבייח ,סכל יוא--'וכו ןוכל יוא
 - - וה אלש הלא םא--'וכו ווה אלד ?ויחי םיתמהש ,ונתעד לע הלעי ךיא ,םיתמ םייחב םהש
 תירק איבייח ! םייחו םירזוח םהש ןכש לכ אל--ויה רבכש הלא ,םימייקתמו םידלונ םלועב

 < .(ךנונבג) ךבש תימומכעה תא רשייאו ךב טעבא ,םוקא סא ,יל ארוק התא םיעשר--'וכו יל

 .(ונלש : רמולכ) ללה םישנאה לש סהיבא היה ןענכו-'וכו ןוהובא ןענכו (טי
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 ךלאו תושר יל ונת :םימכחל א יי ןב אהיבג והָל רמָא .הָנַה ישְניִא והְנָהּד
 ונבש טּויְדָה :ּורָמִא ,ינוחצני .ןודקומ םורדנסכלא  ינפל םהמע ןודאנ
 ול ונתנ .םֶכְתַחְצְנ השמ תרות 2 ורָמַא ,םתוא חֶצְנַא ינא םאו .םֶּתְחַצְנ
 :ןל ורמא ?הָיִצְר םיאיבמ םתא ןָכיַהְמ :םהל רמא .םהמע ןדו ךלה ,תושר
 :רמאנש .הרותה ןמ אלא היאר םכל איבא אל ינא ףא :םהל רמא .הרותה ןמ

 ימל .דבע-םיסכנ הנקש דבע ,'ויָחֶאְל .הָיַהְי םיִדָכַע דָבָע ןַעְנָכ רּורָא רָמאי |
 והל רמא .ּוותְרַבַע אלש םינש המכ ירהש אלא ,דוע אלו ?ימל םיסכנו
 .םימי השלש ןמז ונל הנת :ול ורמא ! הבושת ול וריזחה :אָכְלמ סּורְדְנמְּכְלַא
 ןהשכ .ןהיתודש וחינהו וחרב דימ .הבושת ואצמ אלו וקדב ,ןמז םהל ןתנ
 .התיה תיעיבש הנש התואו .תועוטנ ןהשכ ןהימרכו תועורז

 םּורְדְנמְּכְלַא ינפל לארשי םע ןּודָל םירצמ ינב ואב תחא םעפ בוש
 םירצמ יִָעְּב םַעָה ןח  תֶא ןַחָנ "הו, :רמוא אוה ירה :ול ורמא ,ןוהקימ
 אסיספ ןב אהיבג רמא  .ונממ םתלטנש .,בהזו .ףסכ ונל .ונת -- ?"םּוליִאשיו
 ,ינוחצני םא : םורדנפכלא ינפל םהמע ןּודָאְו ךלאו תושר יל ונת :םימכחל
 .תרות :םהל ורמא ,םתוא חצנא ינא םאו ,םתחצנ ונבש טוידה :םהל ורמא
 ןכיהמ :םהל רמא .םהמע ןדו ךלהו תושר ול ונתנ .םכתחצנ וניבר השמ
 איבא אל ינא ףא :םהל רמא .הרותה ןמ :ול ורמא ?היאר םיאיבמ םתא
 םִיָרְצְמְּב ּובָשָי רָשֶא לֶאְרְשִי יִנָּב בשומו,, : רמאנש ,הרותה ןמ אלא היאר םכל
 אובר 'ם לש הרובע רכש הנל ונת - י"הַנָש .תואָמ עַּבְרַאְו הָנָש םיִשלֶש
 :טורדנפכלא םהל רמא .הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב םֶתְַבְטְשָש
 ,ןמז םהל ןתנ .םימי 'ג ןמז ונל הנת :ול ורמא !הבושת ול וריזחה :ןודקומ
 ןהשכ ןהימרכו תועורז ןהשכ ןהיתודש וחינה דימ .. הבושת ואצמ אלו וקדב
 .התיה תיעיבש הנש התואו .וחרבו תועוטנ

 ינפל לארשי םע ןודל הרוטק ינבו לאעמשי ינב ואב תחא םעפ בושו
 הָלֶאְא :רמאנש םכלשו ונלש ןענכ ץרא :ול ורמא .ןודקומ םורדנסכלא
 .י"םֶהְרְבִא ןֶּב קָחְצִי תדְלות הָלְאְו :  ביתכו ,י"םֶהְרְבִא ןָּב לאָעָמְשי תדלת
 םהמע ןודאו .ךלאו תושר יל ונת :םימכחל אטיכפ ןב אהיבג םהל רמא
 תצנא ינא םאו ,םתחצנ ונבש טוידח :ורמא ,ינוחצע םא ; םורדנפכלא ינפל
 ןדו ךלהו תושר ול ונתנ .םכתחצנ וניבר השמ תרות :םהל ורמא ,םתוא

 רמא .הרותה ןמ :ול ורמא + היאר ןיאיבמ םתא ןכיהמ :םהל .רמא .םהמע |
 םָהְרְכַא .ןמִ :רמאנש ,הרותח ןמ אלא היאר איבא אל ינא ףא :םהל
 םֶהְרָבא ןפָנ ֶּמְרְבַאְל רֶשֶא םיִשְנליִפה ינְבְל| קָמְצִיְל ול רֶשֶא לָּכ תֶא
 הול שי םולכ ,הז לעמ הז רָגָשְו וייחב וינבל ןיִטְגֶָא ןתנש בא-+'תונָממ

 ?םולכ וע |
 |-ס סש ספ6 .טו סט ספ5 .ב' ,סכ תיטסרכ4 .מ סמ סכפ .ול ,כי תומספ .סכ ,ט .תימסרבו

 .חלש--רגש .תונתמ--ןיטגא .תעדמ רעבנ םדא --טוידה
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 ' ,הַמָשְנו ףוג (כ

 זדַציִּכ .ןידה ןמ ןמצע רוטפל ןילוכי המשנו ףוג :יברל םוניִנוטְנַא ל"א
 םמוד ןבאכ לטומ ינירה ,ינממ השריפש םוימש ,האטח המשנ :רמוא ףוג
 תַחָרּופ ינירה ,ונממ יתשריפש םוימש ,אטח ףוג : תרמוא המשנו . רבקב
 סָּדְרַּפ ול היהש ,ו"ב ךלמל ?ד'המל .לשמ ךל לושמא :ל"א .רופצכ ריואב
 .אמוס דחאו רֶגִח רחא ,םירמוש ינש וב בישוהו תואנ תורוכב וב ויחו הָאנ
 םאיבנו ינביכרהו אב ,םדרפב האור ינא תואנ תוורּוכַּב. :אמוסל רגיח ל"א
 לעב אב םימיל . םולכאו .םואיבהו .אמוס .יבג לש הניחה בכד + יתלבשל
 םיניע יל שי םולכ. :אמוס ל"א "? םה ןכיה תואנ תורוכב, :םהל רמא ,םדרפה
 ביכרה ?השע המ '?םהב ךלהל םילגר יל שי םולכ. :רגיח ל"א "? תוארל
 ףוגב הקרוזו המשנה תא איבמ ה"בקה ףא .דחאכ םתוא ןדו אמוס ג'ע רגיח
 :י"ומע ןידְל ץֶרָאָה לֶאְו לָעַמ םָיִמָשַה לֶא אָרְקִי. :רמאנש ,דחאכ םתוא ןדו
 .:ףוגה הז-"ומע ןידל ץראה לאו. ,המשנ וז-ילעמ םימשה לא ארקי,

:-%- 

 ,שאה ןשבכל הירזעו לאשימ היננח רצאנדכובנ לופהש העשב : ר"ת
 היחהש ןויכ .ארוד תעקבב םיתמ היחהו ךל :לאקזחיל ה"בקה ול רמא
 המ :רמא . וינפ לע אָימט קיִחָש עשר ותואל ול וחפטו תומצע ואב ,םתוא
 חתפ .אָרּוה תעקבב םיתמ היחמ ולא לש םרבח :ול ורמא ?ולא לש ןבימ
 .י'וגו "םַלָ תּוכְלמ ּהָתּוכְלמ ןיפיקס הָמכ יִוהְמַתְו ןיִבְרְבִר הַמָּכ יִהותֶא. :רמאו
 ילמלאש , אָיִמט קיִחְש עשר ותוא לש ויפ ךותל ַחָתור בהז קצוי : קחצי ר'א
 רמאש ,תוחבשותו תוריש לכ תוננל שקב ,ויפ לע ּורָטָסּו ךאלמ אב אל
 . םילחת רפסב דוד

 ץרפנו ןשבכה ףַצ :ןה ולא ,םויה ותואב ושענ םיסנ השש :ר'ת
 היחהו ,תויכלמ 'ד ופרשנו ,וינפ לע םלצ ךפהנ ,ודוס קמּוהו ,ןשבכה
 . ארוד תעקבב םיתמה תא לאקזחי

 .גל ג ?סיכד5 .ד כ סינסת1

 .ךיפתכ לע-ינביכרה .וילגר יתשב חספ--רנח .ורכבש םינאת-תורוכב (כ
 המח ימ) םתנוכת המ-םביט המ  .ויתומצע הָנְקַחְשִת-אימט קיחש .וכה--וחפט (אכ

 .םימלוע תוכלמ ותוכלמ ! ןה תומוצע המ ויתואלפנו תולודג המ ויתותוא-'וכו יהותא ? (הלא
 תא חבשל ףיפוה ולא--'וכו תוננל שקב .והכה-ורטס .איה הללק ןושל--וכו קצוי
 -ןשבכה ףצ .ןהילע תולוע ויה יפ ,דוד לש ויתוריש תא תונגמ ויתוחבשת ויה זא יכ ,היבקה
 וצרפ-ץרפנ .לכה והואריש ידכ ,הלעמל הלעו ףצ העש התואכו המדאב עוקש היה ןשבכה
  .(ותיתחת) ודוסי זמזמתנ--ודוס קמוה וכותב השענה תא תוארל ולכוי לכהש ידכ ,ויתוריק

 רצנרכוכנל ורזעש ,םהידבעו סוכלפה-תויוכלמ 'ד .וינפ לע לפנ בהז לש םלצה-םלצ ךפהנו
 | .שאה ךות לא הירזעו לאשימ ןתיננח תא ךילשהל |
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 . ַחיִשְמ ּוהָיְקַזִח הָשַעִנ אל המ יִנְּפִמ (בכ

 ארפק רב שרד :םוחנת ר'א--ו'וגו "ץק ןיִא םּולָשְלּו הָרָשִמַה הָּבְרַפְ
 שקב ? המותס וזו החותפ הבית עצמאבש ם'ָמ לכ המ ינפמ : ירופיצב
 ינפל ןידה תדמ .הרמא ;גוגמו גוג בירתנסו חישמ והיקזח תושעל ה"בקה |

 תוריש המכ רמאש ,לארשי ךלמ :דוד המו !םלוע לש ונובר : היבקח
 אלו וללה םיפנה לכ ול תישעש--היקזח ,חישמ ותישע אל ,ךינפל תוחבשתו
 הרמאו ץראה החתפ דימ .םָּתַפְסנ ךכל ?חישמ השעת ,הריש ךינפל רמא
 . חישמ ּוהָשעו הז קידצ תחת הריש ךינפל תרמוא ינא ! ע"שבר :וינפל
 יבצ ּטעמָש תורימז ץֶרָצָק ףנֶּכִמ, : רמאנש ,וינפל הריש הרמאו החתפ
 קידצל ּונויבַצ השע !עישבר :ה"בקה ינפל םלועה רש רמא .+'ונו "קידצל
 !יל ווא ,יל יוא. :איבנ רמא .?"יל יִזָר יל יז, : הרמאו לוק תב התצי .הז
 רמאו ,ּי"ּודְנַּב םיִדְנוּב דֶנְבְו ודב םיִדנוב : הרמאו לוק תב חתצי "?יתמ דע
 -יִלֶא הָמּה אש, .יווזְבד בו יב ותֶאְד דע : קחצי יבר אָמיִתיִאְו אבר
 לע התממה ,ךאלמ ותוא : ןנחוי ר"א-י'וגו זה המ רַמוש ריִעָשִמ אָרּוק

 ,רמוש, :ול ורמא ,המוד לצא תוחורה לכ וצבקתנ .ומש המוד , תוחורה |
 םָא הֶלָיל םנְו רקב אָחֶא :רַמוש רמָא. ."? לילמ המ ,רמוש ; הלילמ המ
 .י"ּויָתֶא ובוש ייָעְּב ויטה

 . תָמאַָה ריִָע (גכ

 אּוהַה יל רמָא .אָמְלְעְב אָמְשּיק אָּכְל ,אָניִַמֶצ הָוה שירמ :אבר רמא
 היל יבָחָי ווה יִאְר ,היִמְש יִמויְבָט בר :הל ירמאו ,ומש היבוט ברו ןנברמ
 אָרְתַא אוהַהְק עלקא אָדַח אָנְמְז .היִרּוּבְרְב 0 הָוְה אָל אָמְלְעְ יִלְלַח לָּב
 אָלְּ םַתָהִמ שיִניִא תֶנָמ הָוַה אָלְו ,והָירובדְב ונַשִמ וה אלו ,ּהיָמְש אָטָשּקְו
 אָבְתָי הָוָק דח אמי .הנַמ ןינֶּב ןיתרפ היל וו ןוחמ אָחְתִא ביס .היִנמְ
 חרוא ואל ,רַבְס .אָשִּדִא אָפְרְמ ,אָתְבְבִיִש יאָסֶא .אָשיִר אָפִיַה אקו ּוהַתיִבד

 .כי סמ סש3 סי ,סכ ספל ו ,ט סיעפו\

 .וילחמ אפרתנו בירחנס דימ לצינש--וללה םיסנה לכ  ."הברםל, תלמבש--)וזו (בכ
 רש .(המותסה םימה זמרת הז לעו) ה "בקה לש ותבשחמב הלעש ,רבדה םתסנ--םתתסנ ךכל

 ינאו ןח יל תורתסנה-יל יזר . ונוצר--ונויבצ . םלועה לכ תגהנה לע הנוממה ךאלמה-םלועה
 ואוביש דע-'וכו יתאד דע ?אובל חישמה המהמתי יתמ דע-יתמ דע .רבדב בכעמ המ עדוו

 ץק יתמ--חלילמ המ .םיתמה .תומשנ לע--תוחורה לע .לארשי לע םיזזוב יזזובו  םיזזוב
 םא-ןויעבת םא ,הכורא תולג היהת הלחתמ לבא ,אובת הלואנה -'ונו רקב אתא ? תולנה
 .הלואנה לא ואובו--ויתא .הבושתב ורזח--ובוש .םימחר ושקב-ויעב . לאנהל ושקבת

 םינתונ ויה ולאש-'וכו ווה יאד .םלועב תמא ןיאש ,יתרמא הלחתמ--וכו שירמ (נכ
 סעפ-'וכו אדח אנמיז .ורובד תא הנשמ היה אל ,(םלועה לכ אולמ) םלועה לש וללח לכ ול
 שיא תמ היה אלו ,םרובד תא םינשמ ויה אל ויבשוי רשא ,"תמא,, ומשו דחא םוקמל ןמדזנ תחא
 ינש הנטמ (ול ודלונ) ול ויהו השא (םברקמ) םהמ חקל--'וכו אתתא ביסנ .ותע אלב םשמ
 התנכש האב--'וכו יאתא .השאר תא הקרסו ותשא הבשי דחא םויב--וכו דח אמוי .םינב
 ותשאש העשב תיבה לא אובל התתל) ץרא ךרדמ וז ןיאש ,בשח--'וכו רבס . תלדה לע הקפדו
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 | |  .אָרְתאְד ישא ותא נב ןיִּתְרִמ חיל ּוביִכָש .אָכָה החיל :הל רַמָא ,אָטְרַא
 " | אָקּוטָמְּב : היל ּורָמא .השעמ הָוָה יִכָה :הֶל רַמָא ?יאה יאמ + : ל"א ,היִמַקל
 - . יִשניִא נב אָנָהְמ והב יִרְנְמ אל ןירתאמ קופ .ע

 : .אובָל דתָעָל (דכ

 - .ַחיִשָמַה תּובָקִעְּב 1
 ? יִלָּפִנ רב יִתֶא תַמיִא ,ךל עימש ימ :קחצי ברל ןמחנ בר היל רמא

 :ל"א ? ּהיִל תיִרק "ילפנ רב, חישמו .חישמ : ל"א +ילפנ רב ןאַמ, :ל"א
 - ר"א יִכָה :ל"א ,ג'תְלְפּוה דִיְוָּב תַכְס תֶא םיִקֶא אוהה םויַּב. :ביתכד ,ןיֶא
 | ןוגיב תולכ םהיניע-ראשהו ןיטעמתמ ח'ת ,וב אב דוד ןבש רוד :ץנחוי
 הינש--הדוקפ הנושארהש דע ,תושדחתמ תושק תורזגו תובר תורצו ,החנאו
 2 . אובל תרהממ

 : הז ארקמ םייקתמ-הנושאר הנש ,וב אב דוד ןבש עובש : ר'ת
 | בער יציח-הינש :ץריִטְמַא אל תַחַא ריִע לַעָו תֶחֶא ריִע לע יִּתְרַטְמַהְ
 . ישנאו םידיסח ,ףטו םישנו םישנא םיתמו לודג בער--תישילש : ןיחלתשמ
 [7 5 -תישימחב :עבוש וניאו עבוש--תיעיברב : הידמולמ תחכתשמ הרותו ,השעמ

 ָ : תולוק-תיששב : הידמולל תרזוח הרותו ןיחמשו ןיתושו ןילכואו לודג עבוש
 | . אב דוד ןב--תיעיבש יאצומב : תומחלמ--תיעיבשבו

 ינפ וניבלי םירע ,וב אב דוד ןבש רוד :רמוא יארוהנ יבר :אָינִמ
 < | רוחה ינפו התומחב הלכו המאב המק תבו םירענ ינפל ודמעי םינקזו םינקז
 / יִּכ חֶארָי יִּכ ומע 'ה ןיִדָי יִּ, :ר'ת .ויבאמ שייבתמ ןבה ןיאו בלבה ינפב
 <  רבד .תורוסָמה ובריש דע אב דוד ןב ןיא-+בּזָעו רּוצָע .םָפָאְו דָי תַלְזַא

| 

 ךמופ ןיא :לוכָיְבָּכ-"בוזעו רוצע ספאו, :רמאנש ,הלואגה ןמ ושאיתיש רע / :א'ד .םיכה ןמ הטורפ הלכתש דע :א'ד .םידימלתה וטעמתיש דע : רחא
 : . 9 ,ב5 סירכד3 .1 ,ד ספל .סי ,ט סומצב

, 
/ 

. 

 ותא .וינב ינש וילע ותמ-'וכו היל וביכש .ןאכב הנניאש ,חל רמאו ,(השאר תא תקרוס
 .השעמה היה ךכ : םהל רמא-'וכו רמא ?תאז המ :ול ורמאו וינפל םוקמה ישנא ואב--'וכו
 וללה םישנאב תוטה תא תיסת לאו ונטוקממ אצ ,ךממ השקבב :ול ורמא-'וכו ורמא
 . (ונב :רמולכ)

 אוה ימ-ילפנ רב ןאמ ? םילפונה ןב אב יתמ ,תעמש םולכ--'וכו ךל עימש ימ (דכ
 ידע .ךכ-יכה .ןכ-ןיא ?םילפונ ןב ארוק התא הישמ תא יכו--'וכו חישמו ? םילפוגה ןב
 ריע לע יתרטמהו .םינש עבש--עובש .הנושארה םוקמ דקפנ םרטב-הדוקפ הנושארהש
 | בםער-בער יצח .הז םוקמב עבושו הז םוקמב בער יהיו םיטעומ םימשנה ויהיש-תחא

 < תעיקת לש-תולוק .בער ךותמ-הידמולמ תחכתשמ .םוקמ םושב עבוש יהי אלש ,טעומ
 ל . לארשיו םלועה תומוא ןיב-תומחלמ .רפוש

 '" -חטורפ הלכתש דע .םינישלמה-תורופמה .השייבלו הפרחל--המאב המק תב

 , ה'בקה לע תאז רטול םילוכי ולאכ-לוכיבכ . תוקיר םידיב ויהיש ,"די תלזא,, ונייהו
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 ,ּהיִב יקָפַעַמְ ןנָּבִב חַּבָשַמ הָוַה יִּכ אריז יברד אָה יכ .לארשיל רזש ןיאו
 ןיאב השלש : אינתד ,ָק יקַחְרַת אֶל .וכינמ אָניִעָּב ,אָתּוטְַּב :ןהְל רַמָא
 . ברקעו האיצמ ,חישמ :ןה ולא ,תעדה ַחָפַהְּב

 .ץקס גז
 בשני :רמאנש ,ביִרָח דחו אָמְלְע יִוָה יִנָש יִפְלַא תיִש :אָנִטַ בר רמא

 םויָּב םֶימויִמ וחי :רמאנש ,בּורַח יִרָּת :רמא ייבא ."אוהה םוּב ודבְל 'ה
 תיעיבשהש םשכ :אניטק ברד היִחְוְכ אָינִמ .י"ויִנָפְל הָיָחַ ומיקי ישילשה
 תעבשל םינש ףלא טמשמ םלועה ךכ. ,םינש עבשל תחא הנש תטמשמ
 ריִש .רומזמ, :רמואו ,"אוהה םויב ודבל 'ה בגשנו, :רמאנש ,הנש םיפלא
 לּומָתֶא םויִּכ ךיִנִעָּב םיִנש ףלֶא יּכ, : רמואו ,תבש ולוכש םוי-י"תָּבַשה םויָל
 .י'רבעְי יב

 ,והות םיפלא ינש :אָמְלָע וה הנש םיפלא תשש : והילא יבד אנת
 םהמ ואצי ,וברש וניתונועבו .חישמה תומי םיפלא ינש .הרות םיפלא ינש

 . ואציש המ =

 ה"פמ תוחפ םלועה ןיא :אָריִפַח אָלַכ ברד הוחא הדוהי ברל והילא ל"א
 . עדוי יניא : ל"א ?ופוסב וא ותלחתב : ל"א .אב דוד ןב ןורחאה לבויבו תולבוי
 אל אָכָה דע :ל'א .יִבָה : רמא ישא בר .עדוי יניא :ל"א '? הלכ וניא וא הָלָב
 .היל יִכַּתְסַא ךליאו ןאכמ היל יִּבְּמְסִת

 הלגמ ודיבו דחא םדא יתאצמ :ףסוי ברל אפילחת רב ןנח בר חלש
 :יל רמא ?ךל ןינמ ז :ול יתרמא .שדוקה ןושלבו תירושא הבותכ תחא
 בותכו היתאצמ [סרפ] (ימור) יזנג ןיבו יתרכשנ [פרפ] (ימור) לש תולייחל
 םלוע לש ותאירב רחאל הנש א'צו םיתאמו םיפלא תעברא רחאל :הב

 תומי ראשהו ,גוגמו גוג תומחלמ םהמו םינינת תומחלמ םהמ :םותי םלועה |
 .ד/ 5 ספ4 .5 ,כ5 סילסת8 .כ ו עטוס5 ,[' ,כ סיעשוג

 ,(אובי יתמ תעדל ,חישמב) וב םיקסעתטה םימכחה תא אצומ היהשכ-'וכו תכשמ הוה יכ

 .םהל ופצו רשא ילבמ--תעדה חפיהב .והוקיחרת לא ,םכמ השקכבב ,אנא--וכו אתוטמב
 .םואתפ םדאה תא ךשונ--ברקעו

 (יעיבשה ףלאה) דחא ףלאו םלועה (םייקתמ) הָוה הנש םיפלא תשש--'וכו יפלא תיש
 -םיתווכ אינת .(ינימשהו יעיבשה) בורח היהי הנש םיפלא ינש-בורח ירת .בורחנ היהו

 .טמשי םלועהש-תבש ולוכש םוי . ברחיו הטימש השעי--טמשמ  .ותומכ ונינש
 בור רבע-ואציש המ ואצי .והתכ םלועה היה הרותה הנתינ םרט-והות יפלא ינש

 .אב אל חישמ ןיידעו םינורחאה םיפלאה ינש ןמז
 .ופוסב וא ןורחאה לבויה לש ותלחתב אוביה-ופופב וא ותלחתב . דיסחה-אדיסח

 .לבויה ךותב אובי יכ ,הלכי אל וא חישמ אוביש םדוק הזה ןמזה הלכיה--הלכ ווניא וא הלכ
 .אובי אל יאדוב הז ןמז 4 יכ ,ול הכחת לא (ןורחאה לבויה דע) ןאכ דע-'וכו אכה דע
 .אוביש ול הכח-היל יכתסיא

 .םיבש-םינינת .ונלש בתכה אוח ,ירושא בתכב-תירושא

 ב"ח
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 אחא בר .הנש םיפלא 'ז רחאל אלא ומלוע שדחמ ה"בקה ןיאו ,חישמה
 ,רַמְּתִא הנש םיפלא תשמח רחאל :רמא אברד היִרָּב

 חַפֶּת :ןתנוי ריא ינמחנ רב לאומש ר'א ?ּ'בָזַכְי אלו ץקל חָפָי, יאמ
 בוש--אב אלו ץקה עיגחש ןויכ :םירמוא ויהש ,ןיציק יבשחמ לש ןמצע
 ונא :רמאת אמש ,י"ול הָּבַח ּהָמהַמְתִי םֶא. : רמאנש ול הכח אלא .אב וניא
 .?"םָכְמְחְרְל םּורָי ןָבְלְו םֶכְננְחְל 'ה הָּכַחְי ןֶכָלְו, :ל"ת ?הכחמ וניא אוהו ןיכחמ
 יכו .תבכעמ ןידה תדמ ?בכעמ ימ  ,הכחמ אוהו םיכחמ ונאש רַחַאַמ יכו
 יִרְָשַא, : רמאנש ,רכש לבקל ?םיכחמ המל ונא ,תבכעמ ןידה תדמש רחאמ
 וול כוח לכ

 םישעמו הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ :בר 'רמא
 רועילא יבר .יִאְנִתַּכ .ולבאב דומעיש ,לָבָּאְל ויד :רמא לאומשו .םיבוט
 יפה. .ל'א .ןילאגנ ןיא-ואל םאו ,ןילאגנ--הבושת ןישוע לארשי םא :רמוא
 דימעמ ה'בקה אלא , ןילאגנ ןיא--הבושת ןישוע ןיא (לארשי) םא :עשוהי
 . בטומל ןריזחמו הבושת ןישוע לארשיו ןמהכ תושק ויתוריזגש ,ךלמ ןהל

 תֶאְ :רמאנש ,ול הכח ,ךלוהו טעמתנש ,רוד תיאר םא :ןנחוי ר"א
 - רוד תיאר םא :ןנחוי ר"או .י'ליִפָשִּפ םיִמְר לע ךיִשעְו עישות יִנָע םט
 'ה חור רַצ רֶהָנִכ אּובָי ית, : רמאנש ,ול הכח ,רהנכ וילע תואב תובר תורצש
 ,אב דוד ןב ןיא :ןנחוי ר'או .5"לָאְוג ןויִצְל אָבּג, :היל ףיִמְסּו-+"וב הָמְסּנ
 : בותכד-יאכז .ולוכש רודב .בייח .ולוכש .רודב וא ,יאכז ולוכש רורב אלא
 :ביתכד-בייח ולוכש רודב ץֶרֶא ּושְריִי םֶלועְל םיקידצ םֶלַּכ ךמט
 .י"ַעיִנָפמ ןיִא יִּכ םָמּותָשמ שיא ןיצ יִּכ ארי

 .ַחיִשָמ אָּב יִתָמיִא זז

 ביתכו י"'ּהָּתְָעְּב, ביתכ :יִמְר יול ןב עשוהי 'ר :יארדנסכלא 'ר רמא
 :יארדנסכלא .יבר רמאו  :"התעב,;-וכז אל  ,"הנשיחא ,--וכז ?יהָנָשיִחַא
 "ביתכו .,י"הָתֶא שָנִא רֶכָּכ אָימְש נע םִע ּורָאְו, ביתכ :ימר ל"ב עשוהי יבר
 "רומח לע בכורו ינע,,-וכז אל ,"אימש יננע םע,;-ובו "רומח לע בָכו יִנָט,

 ג סע? ,פכ ,ם סכ% .כ סע סטפ .עי ,עג סיעסי4 ,תכ ככ .כ לסומט3 .קי ,) סיעמיל .ג כ קוקכק1
 1.ט  ,ט  סירכז10 .גי 1 3סינד* .ככ 0 סיעמי%

 | . רמאג-רמתיא .ונב-הירב .שדח םלוע ארבי-ומלוע שדחמ
 ומצעב ה"בקה-'ה הכחי .ץקה תונובשח תא םיבשחמה לש םשפנ הפית-ןמצע חפית

 .חישמ אביש ,הואתמו הכחמ
 .חבושת אלב וליפא ולאני ןכלו ,תולגה רעצ לארשיל יד--'וכו לבאל ויד
 . בותכה ול ךומסו-היל ךימסו
 . אובי שונא ןבכ םימש .- םע הנהו-'וכו וראו .השקמ-ימר



 ו

 |17 .ןירדהנכ :ילבב דומלת

 = רַדְשֶא ,יִתֶא אָרְמַח לע חישמ ,ּותיִרְמָא : לאומשל אָּכְלמ רובש ל"א
 .נּג רוח רב ךל תיא ימ :ל"א .יִל תיִאְד אקרב אסוס היל

 יברד אָתְרְעִמַד אָקְתפַא יאק הֶוָהַּ ,והילאל ּהיִחְכִשַא יול ןב עשוהי 'ר
 .הזה ןודאה הצרי םא :ל"א ? יִתְאְד אָמְלְעְל אָעַתֶא : ל"א .יאחוי ןב ןועמש
 ?חישמ יִתֶא תַמיִא : היל רמא .יתעמש השלש לוקו יתיאר םינש :ל"בירא
 יאמו, .אָּתַרַק ימורד אָחְמפִא "ביתי אָביִהְו, .היִדיִדָל היליש לז :ל"א
 והיִאְו ,אָנְמְז דחב יִרְסֶאְ ורש ןלוכו םיאלח ילבופ יינע יִניִּב ביִתָי '? היִנָמיִס
 |(היקכל זא | .אָנְכְכַא אל , אָניִעְבִמ אָמְלִּד : רמא ,דח רָמָאְו דַח יִרָש
 תַמיִאְל : ל"א !יִאְיְל רב ,ךילע םולש :ל"'א !ירומו יבר ,ךילע םולש :ל"'א
 םולש,, : ל"א ?ךל רמא יאמ :ל"א .והילא יבגל יִתֶא .םויה :ל"א ?רמ יִתָא
 אק ירוקש :ל"א .יַתֶאְר אָמְלַעְל ךובאלו ךל חטְבא :ל"א ."יאויל רב ךילע
 :ך ּק 5-רַמָא יִכָה :היל רמא .אָתַא אלו " אָייִתַא םויה, :יל רמָאַּד ,יב רקש
 .'ּועָמָשַת ולוקְּב םִא םויה

 ;רמא ?אב דוד ןב יִתְמיִא : אמסיק ןב יפוי יבר תא וידימלת ולאש
 . תוא ךממ םישקבמ ונא ןיא : ול ורמא .תוא ינממ ושקבת אמש , ינא אָרְיִתִמ

 ןבש דע ,ותונבל ןיקיפסמ ןיאו לופיו הָנבַו הזה רעשה לופישכל :ןהל רמ
 ,יל םתרמא ךכ אלו :ןהל רמא .תוא ונל ןת ,וניבר :ול ורמא .אב רוד
 ,ךכ םא :םהל רמא .כ"פעאו :ול ורמא ?תוא ינממ םישקבמ םתא ןיאש
 : םהל .רמא ותריטפ תעשב .םדל וכפהנ 4 .םדל םָימַּפ תרעמ ימ ּוכְפָהי

 1 05 סילסה1

 ,רומח לע (בכור אוהשכ) אובי חישמ יכ ,םתא םירמוא-'וכו ותירמא .ךלמה-אכלמ
 ?םינוונ האמ ןב סוס ךל שי םולכ-'וכו ךל תיא ימ .יל שיש (חבושמ) קירבמ םופ ול חלשא
 . (חישמ / ורומח היהי הזכש)

 אניתא .יאחוי ןב ןועמש 'ר לש הרעמה חתפ לע דמעש ,והילא תא אצמ--'וכו היחכשא
 לוקו ולוק דבלמ-חשלש לוק .םהיניב התיהש הנוכשה-הזה ןודאה ?אבה םלועל אובאה--'וכ]
 אכיחו . ותוא והלאשו ךל-הידידל הילייש ליז .םיהלא לוק אוה ,ישילש לוק דוע עמש והילא
 םיינעה ןיב בשוי אוה-'וכו יניב ביתי .ימור ריעה חתפ לע-'וכו אחתפא ? בשוי אוה הפיאו-ביתי
 םעפב (םוקָנש רחאל) התוא םירשוקו םיבשו םהיעגנ לע רשא תשבחתה םיריתמ םלוכו הלחמ ילבוס
 תשבחתה תא בוש רשוקו דחא עננ לש תשבחתה תא: ריתמ (חישמי .אוה לבא-'וכו והיאו . תחא

 תא לואנלו תכלל שקבתמ ינא אמש :רמוא אוהש ינפמ ,(ויעננ רתיל ןכ השוע אוה ךכ רחאו)

 .יול ןב-יאויל רב .(המהמתא זא ,םיעננ ינש תרישקב לפטא םא) בכעתא אל זאו ,(לארשי
 אבה םלועל קלח ךיבאלו ךל חיטבה אוה--'וכו ךל חטבא ? ינודא אובי יתמל-'וכו תמיאל
 -'וכו ירוקש .(ךיבא םש ריכזה אלו םולש ךל ןתנ אל ,םירומנ םיקידצ םתייה אלול יכ)
 ועמשת םא--ועמשת ולוקב םא םויה . ךכ-יכה .אב ינא.םויה :ול רמא יכול רש רקש
 . םויה אובא זא ,ה"בקה לש ולוקב

 פעפב--ןתונבל ןיקיפסמ ןיאו .(העש התואב היה םש יכ) ימורבש-הזה רעשה
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 "רשקנ םייסרפ לש סוס ןיאש ,לבבבש לקדו לקד לכ ןיאש ,ינורא יל וקימעה
 . ןבת וב לכוא ידמ סוס ןיאש ,לארשי ץראבש ןוראו ןורא לכ ךל ןיאו ,וב

 .חיִשָמ יִלְבָמ זו

 בר .הָיִנמַחֶא אָלְו יִתְיָי :הבר רמא ןכו .הינְמָחֶא אָלְו יִתִיי :אלוע רמא
 ייבא היל רמא .היִרְמַחַ אָמיִפּוכְר אָלְמִּב .ביִתאְר הכזאו יִתָיי : רמא ףסוי
 :וידימלת ולאש :איגתהו ?חישמ לש ולבח םושמ אַמיִלְיִא ? אָמַעַמ יאמ :הברל

 הרותב קוסעי ? חישמ לש ולבחמ לָצְעְו םדא השעי המ :רזעלא יבר תא
 םורגי אמש : רמא ?םידסח תולימג אהו הרות אה--רמו .םידסח תולימגבו
 תוהו, ביתכ :יִמְר ידיא רב בקעי יברד ,ידיא רב בקעי יברדכ .אטחה
 == "ו5רַצמ דאָמ בקעי אָרְיַ, .ביתכו ,י"ְףִלִּת רָשֶא ללֶּב ףךיִּתְרַמְשּו ךִמִע יִכנָ
 האיב וז-י"ה ךמע רבַעָי רע, : אינתדכ .אטחה םורגי אמש ,אריתמ היהש
 ןייואר :התעמ רומא . הינש האיב וז "תינק וז םע רבעי דע, ,הנושאר

 . םרגש אלא , הנושאר האיבכ הינש האיבב םנ םהל תושעל לארשי ויה

 אמיליא ?ט'מ :שיקל שיר ל'א .היִנָמְחֶא אלו יִתָיַי : ןנחוי ר'א ןכו .אטחה
 דדי ךמס] תִיַּבַה אבו בדה יעְנְס יִראָה יִנּפִמ שיא סוני רָשַאְּב : ביתכד םושמ

 אצוי םדאש ןמומ : ז"הועב ותמגוד ךאראו אב ?+שַחְּנה וכָשְנו ריקה לע
 --יאָּבִג וב עגפו ריעל םנכנ :ירא וב עגפש ימכ המוד--רַטְנכ וב עגפו הדשל
 המוד-בערב ןילטומ ויתונבו וינב אצמו ותיבל םנכנ :בוד ועגפש ימכ המוד
 עמ רֶכָנ דלוי םִא וארו אָנ ולאש. : ביתכד םושמ אלא .שחנ וכשנש ימכ
 יאמ .5 ןיקריל םיִנָפ .לָכ ּוכְפָהְ הָדלויכ ייִצְלַמ לע ויָדָי רֶבָּנ לָּכ .יִתיִאְר
 .ולש הרובג לכש ימ : בר רמא קחצי רב אבר רמא ?"רבג לכ יתיאר,
 ילש אָיְלְמַפּו הלעמ לש אָיְלַמַּפ :ןנחוי ר"א 1"ןוקריל םינפ לכ וכפהנו, יאמו
 רָבִאַא רע ידי .ישעמ וללהו ידי ישעמ וללה :ה 1 ה"בקה רמאש העשב .הטמ

 .1 ,) סימכיפ .עי ,ס סומע4 | .וט ,וט תומש3 ,ת ,3ל סם5 | .וט ,תכ תיססרב1

 --וכו לבבבש לקדו לקד לכ ןיאש .המדאב קומע והורכק-ינורא יל וקימעה . תישילשה
 ןורא לכ .הודכליו לארשי ץרא לע ולעי םשמו הדכללו לבב לע תולעל םייסרפה םידיתעש
 .םיפובא םהמ ושעיו םירבקה ןמ תונוראה תא (נוגמו גונ תמחלמב) ואיצויש-'וכו ןוראו

 הכזאו אובי--'וכו הכזאו יתיי .ותוא הארא לאו חישמ אובי--הינימחא אלו יתיי
 .?"ונארא לאו אבי,, אלוע רמא םעט המ--אמעט יאמ .ורומח לש ללנה לצב (וליפא) בשאש

 ..השקמ--ימר .םימעה תומחלמ תעשב וימיב ויהיש םידחפהו םירוסיה -חישמ לש ולבח

 שכם םהל תושעל .ארזעו לבבורז ימיב--הינש האיב .עשוהי יטיב--הנושאר האיב

 .תולובג תועיבק לע הנוממה דיקפה--רטנס .סרפ יכלט לש םחרכ לע לארשי ץרא תא

 -יאבג .והדש תולובג תא רצקל רטנסה רמאי ןפ ,הארימ-ירא וב ענפש ימכ המוד . תודשה

 "דבאל ול השקש ינפמ ,הרלויכ ומצעב רעטצמ ה"בקה--ולש הרובנ לכש ימ .ךלמה סמ הבוג
 < לארשי ינב--חטמ לש אילמפ .תרשה יכאלט תרובח-הלעמ לש אילמפ | .םייונה תא
 0 .לארשי ינב--וללהו  .םייוגה-וללה
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 לֶזָאְו-אָרּות לפּ טָהְר :ישניא ירמאד ונייה [אפפ בר רמא] ?ולא ינפמ ולא
 . ּהָיְרואְב אָיְסּוכ היל יִדָשְו

 הָז הָמְל 'ה םש .תֶא םיִואְתְמַה יוה. :ביתכד יאמ :יאלמש 'ר שרד
 םיפצמ ויהש ,ףלטעו לוגגרתל לשמ ?י"רוא אלו ךשח אוה 'ה םוי םֶכְל
 המל התאו ,אוה ילש הרואש ,הרואל הפצמ ינא :ףלטעל לוגנרת ל"א ,רואל
 :ל"א ? חישמ יִתֶא יַתָמיִא :והבא 'רל יקודצ אוהה ל"אד ונייהו ?הרוא ךל
 ארק :ל'א ?יל מיל אק טָלַמ :ל"א .יִשְניִא ּוהְנָהְל אָכושַח והָל יִפָח יִכְל
 ודובְכּו 'ה חַרָי ףילעו םיִמָאְל לָפְרַטְו .ץֶרֶא הכי יףשחה הנה יב. :ביתכ
 .:"הֶאְרִי ףילע

 .והיקזח ימיב והּולָכִ רבכש ,לארשיל חישמ םהל ןיא :רמוא לליה יבר
 ןושאר תיבב +הַוַה תמיא היקזח ! ללה 'רל ּיִרָמ היל אְרָש : ףסוי בר רמא
 תַּכ יִעיִרָה .ןויצ תב דאמ יליִנ, :רמאו ינש תיבב .יבנתמ אק הירכז ולאו
 רָיַע לש רומח לע בֶכּורְו יִנָט אּוה עָשּוְו קידצ ְךְל אבי ךּכְלמ הָּגַה םִיִלָשּורְ
 .י"תונותַא ןָּב

 + "ה רבד הֶזּוב. אָרְקָנ יִמ (הכ

 : רמואה הז--י'תַרְכִּת תַרְּכַה רַפַה ותָוָצַמ תֶאְו הָזֶּב 'ה רַבְד יִּב. :ר'ת
 רבד יב, :איד .םורוקיפֶא הז-'הזב 'ה רבד יכ, :איד .םימשה ןמ הרות ןיא
 ,רשב תירב רפמה הז-"רפה ותוצמ תאו, ,הרותב םינפ הָלְנְמַה הז-'הזב 'ה
 יבר רמא ןאכְמ .אבה םלועב תרכת ,הזה םלועב תרכה-"תרכת תרכה,
 ותירב רפמהו תודעומה תא הזבמהו םישדקה תא ללחמה : יעדומה רזעילא
 וריבח ינפ ןיבלמהו הכלהכ אלש הרותב םינפ הלגמהו וניבא םהרבא לש
 םלועל קלח ול ןיא ,םיבוט םישעמו הרות ודיב שיש יפ לע ףא ,םיברב
 .םימשה ןמ הרות ןיא : רמואה הז--'הזב 'ה רבד :יכ, :ּךָדיִא אָיְִת .אבה
 ורמא אלש ,הז קוספמ ץוח ,םימשה ןמ הלוכ הרותה לכ :רמא וליפאו
 לכ : רמא וליפאו .'הזב 'ה רבד יכ. אוה .הז-ומצע יפמ השמ אלא ,ה"בקה
 -וז הוש הרזגמ ,הז רמוחו לקמ ,הז קודקדמ ץוח ,םימשה ןמ הלוכ הרותה
 וניאו הרות דמולה :רמוא ריאמ יבר היה :אינת .'הזב 'ה רבד יב. והז

 .55 ,וט רכדמכ4 .ט ןט סירכז3 .3- ,ם סיעטיל ,תי ,ס סומע\

 ותורואב סופ דימעטו רושה לעב ךלוה ,רושה לפנו ץרשכ : תוירבה םירמואש והז--'וכו ונייה
 ת"בקהל ול השק ולאניו הבושתב ורוחישכו הלודנל םייוגה ולע לארשי ולפנש רחאל םג ךכו
 .(םתלודגט םייונה תא ףודהל\

 שלימ .(םיקודצת תא :רטולכ) ולח םישנאה תא ךשחה הסכי רשאכ-'וכו יפח יכל
 .יתוא התא ללקמ-'וכצ

 --חירמ היל ארש .םחילע ךולסי ומצעב ה"בקה אלא--לארשיל חישמ םחל ןיא
 היח יתמ--הוה תמ*א .חלאכ םירבד רבד רשא לע ללהל (ה"בקה) ונודא ול לוחמ*

 -רשב תירב < תורז תגארוהו תונגפ הרגתה ירבדב סינכטה-הרותב םינפ הלנמה (הכ
 אתיירב=-ךדיא אינת .וניבלי ויפש רע והכה תא שייבטה--'וכו ןיבלטה .הלימ תירב.
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 ..הנשמה לע חיגשמ וניאש ימ לכ :רמוא ןתנ יבר ."הזב 'ה רבד. והז--הדמלמ
 לאעמשי יבר .קסוע וניאו הרותב קוסעל רשפאש לכ :רמוא יארוהנ 'ר

 : .רצוק וניאו ערוזש םדאל
 .תדלויש ,,השאל המוד ּהָחְּכַשמּו הרות דמולה לכ :רמוא עשוהי יבר

 ו .תרבוקו
 רב קחצי בר רמא .םוי לכב רמז ,םוי לכב רָמָז :רמוא אביקע יבר

 והיפ ּויִלָע ףַכֶא יִּכ ל הֶלְמָט לָמֶט שפני :רמאנש ?אָרַק יאמ : ימידבא
 .רחא םוקמב ול תלמוע ותרותו הזה םוקמב למע אוה

 "דלא לָמָעְל םֶדָא יִּכ. :רמאנש ,ארבנ למעל םדא לכ :רזעלא ר'א
 יכ, :רמוא אוהשכ ,ארבנ הכאלמ למעל םא ,ארבנ הפ למעל םא ,עדוי יניא

 .םיִרּופַי .םיִביִבַח (וכ

 .ורקבל וידימלת ופנכנ ,רזעילא יבר הלחשכ :הנח רב רב הבר רמא
 ורמא .קחשמ אביקע 'רו םיכוב םה וליחתה .םלועב שי הזע הָמָח :םהל רמא
 : ול ורמא ?םיכוב םתא המ ינפמ יכו :םהל רמא ?קחוש התא המ ינפמ :ול
 לכש ,קחשמ ינא ךכל :םהל רמא !הכבנ אלו רעצב יורש תיס ?רשפא
 שיאבמ ונמש ןיאו הקול ונתשפ ןיאו ץימחמ וניי ןיאש ,יבר האור ינאש ןמז
 תאור ינאש ,וישכעו :ומלוע יבר לבק ו'ח אמש :יתרמא ,שיִּבְדַמ ונָשְבּוד ןיאו
 +ל"א ?הלוכ הרותה ןמ יתרפיח םולכ ,אביקע :ל"א .חמש ינא ,רעצב יבר

 4906000000 ו 8 =

 ז"הועב--יברו ,ז"הועב םימשג לש הפיטש ,םימשג לש הפיטמ לארשיל התא

 .כ ,ז תנסקפ .ת ,5 עסוסי4 .1 כ כויפ% .וכ ,זט ינסמל .ג--כ ,כ תות

 .בומ :רמאו ןופרט יבר הָנְענ .ע"רו הירזע ןב רזעלא 'רו עשוהי יברו ןופרט

 הזיאמ--העמשמ יאמ .הנשמל ךרע ןתונ וניאש-הנשמה לע חינשמ וניאש . רמאנ תרחא
 .השע--םוי לכב רמז .לאעטשי 'ר לש ושרדמ תיבב הנשנש-ןכו אנתד +הז עמשמ בותכ
 ונא ןינמ-ארק יאמ .ךיפב הרודס הרותה היהת זאו ,םוי לכב םירמזמש ,רטזכ הרותה דומל תא
 .,ה''בקה ינפל ודעב תלדתשטו וילע תרזחמ .איה-ול תלמוע הרות ?בותכה ןמ תאז םיעדוי
 | | .הירתסו הרותה ימעט ול ולנתוש

 -הרות .רפס .יתלחט תא דיבכהל ,ילע הכתנ םיהלא תמח-םלועב שי הזע המח (וט
 - .תא לבק-ומלוע לבק .לקלקתס--שיבדמ ,ולש שבדה רצוא--ונשבוד .רזעילא וברל יונב
 .התאש--'וכו יתרסח םולכ .אבה םלועל רוטש ורכשש יפל-חמש ינא האדר םלועב ורכש

0 



 2 ו

 1441 .ןירדהנפ :ילבב :דומלת

 ,המח לגלגמ רתוי לארשיל התא בוט :רמאו עשוהי 'ר :הנענ . ב'הועלו
 :רמאו הירזע ןב רועלא 'ר הנענ .בב"הועלו ז"הועב--יברו ,ז"הועב המח לגלגש
 .ב"הועלו ז"הועב-יברו ,ז"חועב םאו באש ,םאו באמ רתוי לארשיל התא בוט
 ירבד העמשאו ינוכמס :םהל .רמא .ןירוסי ןיִביִבָח :רמאו אביקע יבר הנענ
 :רמא %ךל ןינמ וז ,אביקע :ל"א ."ןירופי ןיביבח. רמאש ,ידימלת .אביקע
 הָנָש שָמָחְו םישמחו וכְלַמְב הָשְנֶמ הָנָש הָרָשְש םיִתְש ןָּב. : שרוד ינא ארקמ
 רָשֶא המלִש יִלֶשמ הָלֶא םג :ביתכו ,י"'ה יִניִעְּב ערָה שעיו םִיְלָשּוריִּב ךֶלֶמ
 ולוכ םלועה לכל הדוהי ךלמ היקזח יכו--י"הַדּוהְ למ הָיְקח יִשְנַא ּוקיִּתְעָה
 לכמו וב חרטש ,חרומ לכמ אלא הרות דמיל אל ונב השנמלו הרות דמיל
 = לֶא 'ה רָבַדְי, :רמאנש ,ןירוסי אלא בָמּומְל והלעה אל ,וב למעש ,למע
 ּףְלֶמְל רָשַא אָבָצַה יִרָש תֶא םֶהיִלָע 'ה אָבְ .ובישקה אלו ומע לֶאְו הָשנמ
 :ביתכו < הָלְָּב .תוכילויו שח והרסו .םיקוחב הָשנמ תֶא ודל רּושַא

 ןיביבחש תרמל אָה-ויםיִהלֶאַה אוה 'ה יִּכ הָשנמ עדו . יתוכְלמל סל
 ורומו
 .הָנָיְצִמ ןיַע תּועיִבט (זכ .ןירוס

 יאָבַש היהו ,למרכה רהב וּבָשָנְש ,םדא ינב ינשב השעמ :ןנבר ונת
 דחאב אמוס ,ונינפל ךלהמש ,למג :וריבחל םהמ דחא רמאו .םהירחא ךלהמ
 --ותוא ןיגיהנמה ,םדא ינב ינשו ,ןמש לש 'אוןיי לש דחא ,תודונ ינש ןועטו ויניעמ
 ןיאמ !ףרוע השק םע :יאָּבַש םהל רמא .לארשי דחאו םיבכוכ דבוע דחא
 דצמ ,לכוא האורש דצמ וינפלש םיבשעמ-למג :ול ורמא ?םיעדוי םתא
 לש :ןמש לש דחאו ןיי לש דחא ,תודונ ינש ןועטו : לכוא וניא האור וניאש
 ,ותוא םיגיהנמה ,םדא ינב ינשו :ףַצְו ףטפטמ ןמש לשו ,עקושו ףָטּפַטַמ ןיו
 הנפנ--לארשיו ,ךרדל הנפנ--םיבכוכ דבוע : לארשי דחאו םיבכוכ דבוע דחא
 םאיכהו םשאר לע םקָשִּג אב .םהירבדכ אצמו םהירחא ףדר .ןיִדָדָצְל
 רחבש ,ךורב, :רמאו םהינפל דקרמ היהו הלודג הדועס םהל השעו ותיבל
 םירש םישענ ,םיכלוה םהש םוקמ לכבו ותמכחמ םהל ןתנו םהרבא לש וערזב
 .םולשל םהיתבל וכלהו ןֶרָמּפּו "!םהינודאל

 . םודְס יִשְכַא תעָשְר (חכ

 קֶסָפְּד .אָניִד ילצמו יפו יארורקשו יארקש : םודסב ּווָה ועד העברא >
 .גי--כ' סע .ספ4 .6'--' ,ג9 ,3 סומוס ירָכד8 5 ,סכ ילסמ2 .כ--[ ,9כ ,כ סיכלמ1 '

 לע םירפכמש ,םירוסיה םה םיבוהא-םירוסי ןיביבח !יתונוע דעב לבוס ינאש ,ולע רטוא

 .הרות ודמלל-וב חרטש .ךיתונוע
 הז דצמ םימעפו הז דצמ םימעפ לכוא וניא אוה-לכוא האורש דצמ .הבושה-יאבש (זכ

 וניאו הלעטל-פצו + עקרקב-עקוש .האור אוהש דצה ןמ ונייה ,דחא דצמ קר אלא ,תומהבה לככ |

 .םררמש- ןרטפ .תועינצב גהנתהל לארשי ינב ךרדש ינפמ-םידדצל ,ויכרצ תא השע-הנפנ .עקוש |

 ןפויזז ,ןבזכ ,ןרקש :(םהיתומש הלאו) םודסב ויה םינייד העברא 'ןכו העברא (חכ

 לעבל םיניירה) ול ורמא ,ורבח לש ורוטח ןזא תא .תרכש ימ--'וכו קיספד .ןידה תא השמו
 כ
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 עַרְפּד .אָקְרְקִד רע ּהיִלָהיִנ ּהבָה : היל ּורמָא ,היִרְבַחְד אָרְמִחַד אָנְדּואְל היל
 אָרְבַמְּב רָבַעַּד .אָמְּד ל לקשד ,אָרְנַא היל בה : היל ורמא ,הירבח היל
 ,םבוכ אּוהַה אָתַא אָרַח אָנִמְ .יזוז ינָמִּת ביִהָי אָיִמְּב רבעד ,יגז עברא ביִחָי
 ,כ'א :ל'א .ירבע אָימְב אָנָא : ל"א יזוז העברא בה .:ל"א .םֶתָדְל עְלָקַא
 : ל"א .אִָדּד ּהימקְל אָתַא ..הּוערפ .ביהי אל .אימב ּתְרְבְעּד אָינְמת בה
 . אימב תרד ,יזוז אָיְנְמִתּו ,אָמָּד ךל לקשר , .אָרְנִא "היל בה

 ,אניידד הימקל אתא .ּהועְרּפ , םתהל יִמְרַתַא םהרבא דבע רזעילא
 .אָנְיִדְל ּוהיִא ּהיִעְדּפ ,אָלְלְג לקש .אמד ךל לקשד ,ארגא היל בה :ל"א
 יִדיִד יז ,יִאָהְל היִלָהִיִנ בה ,ּףָנִמ יל קפה ,אָרְַא : ל"א ?יאה יאמ :רמָא
 .יִמיק ימיה

 .ּהיִמיִלְג וחלשל אָלּולַה יִבְל אָרְכַג ןַמזִמִּד ןאמ לכ :ווהָינִב ונתַא יִבָה
 יעַב יִּכ .אָמַהְנ .היִל ּובָהְי אלו םתהל רזעילא עלא .אָלּולַה .איִהָה הָוה
 ןאמ :היל ּורַמָא .והֶלְבַד אָפיִסַא ביתו םהרבא דבע רזעילא לזא .רעְסמל
 אָמְלַּד : רמא .אכהל ןַתְנַמְוא תא :היִּבַג ביחיד אוההל רמא ?אָכָהְל מא
 הימילג לקש .ארבג אוההד ּהיִנאָמ היל יִחָלַשִמּו ,ּהיִתְנִמַזַא אָנאד ,יב יִעָמָש
 .אָתְרּעְסְל ּוהיִא ּהָלְבִאְו והלוכ יקפנה דע ,הָלְבְ רבע ןכו ".אָרבְל טַהְרּ

 יב ,חיל יִציַג-ךיִרַא הָוַה יכ .יָחְרְוא לט ינגמ ווהד ,אָתְירופ והָל אָיַוה
 יִנָג םוק :היל ּורַמִא .םתהל עַלֶקַא םהרבא דבע רועילא ,היל .ןיחְמִמ- ץוג

 ול ורמא ,ורבח ותוא עצפש ימ--'וכו עדפד . (ונזא) חטצתש דע (רומחה תא) ול ןת : (רומחה

 רבעש ימ -'וכו רבעד .(ךתואירב תבוטל) םד ךממ (זיקה) חכל רשא לע רכש ול ןת :(םיניידה)
 ,םיזוז הנומש ןתונ היה םיסב רבעש ימו ,םיזוז העברא ןתונ היה ,(ריעה לא םנכהל) הרבעמב
 העברא ןת :ול ורמא-'וכו היל רמא .(םודסב) םש ןמדזנו דחא סבוכ אב תחא םעפ-'וכו אנמיז

 ,םימב תרבעש יפל ,הנומש ןת ןכ םא--'וכו אינמת בה . םימב יתרבע ינא--'וכו אנא . םיזוז

 -'וכו ארגא היל בה .טפושה ינפל אב--'וכו אתא .והועצפ זא-הועדרפ .ןתנ אל-ביהי אל

 .םימב תרבע רשא לע םיזוז הנומשו םד ךממ (זיקה) חקלש הז דעב רכש (ךעצפש הזל) ול ןת
 ןבא רזעילא חקל - 'וכו אללנ לקש . והועצפ-הוערפ .םשל הרקנ -- םתחל ימרתיא

 תזקה דעב) ךמס יל עינסה ,רכשה - וכו ארנא ? תאז המ -יאה יאמ . ןיידה תא אוה עצפו
 . (יסיכמ וזוזי .אלו) ויהי םש (םיווה) םידמוע םה רשאב ילש םיזוזהו ,(ינעצפש) הזל ול ןת ,(םד

 וטישפי ,הנותחל ירכנ םדא ןימזטש יט לכ : םהיניב ונתה הז יאנת - 'וכו ונתא יכה
 ונתנ אלו (םודרסל) םש רזעילא ןמדזנ-'וכו עלקיא . הנותח התיה - "וכו יוה .ונטמ וליעמ תא

 ביתיו . ךלה-לזא .הדועסב ליחתהל (הנותחה יאורק) וצרשכ - 'וכו דעסמל יעב יכ . םחל ול
 הזל רמא -- 'וכו רמא ? הנה ךניטזה ימ :ול ורפא - 'וכו ורמא .םלוכ ףוסב בשוו - 'וכו
 ועטשי ןפ : (ובלב) רזעילא לש ונכש רמא זא - 'וכו רמא .הנח ינתנמזה התא : ולצא בשיש
 תא חקל--'וכו הימילג לקש . וילש) שיאה ותוא לש וליעס תא וטישפיו ,ויתנמזה ינאש , ילע
 לכא אוהו םלוכ ואציש דע , םלוכל השע ךכו-'וכו רבע ןכו .וחרב) הצוחה ץרו וליעמ
 . הדועסה תא

 יכ .(םריעל םיאבה) םיחרוא הילע םיביכשמ ויהש ,הטמ סחל התיח--יוכו והל איוה
 יננ .ותוא םיחתומ ויה ,המוקה רצק היהשכו ,ותוא םירצקמ ויה ,ךורא חרואה היהשב-'\כו הוה
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 .אָיְרופַא אָניִנְג אָל ,אָמִא תַתיִמְד אָמּוי ןמ ,יִרְדְנ אָרְדִנ :ןוהל רמָא .אָיְרּפַא
 מש ביִתְכּו אָרְיִד דחו דח לכ היל ובה אָינע הל ימרתמ הָוָה יִּ

 .ּהיִדִיִּד לַקשְו דחו דח לכ יִתֶא ,תימ הוה יִּכ .חיל וטממ הָוְה אָל אָּתְפְרְו חילע
 . אָחְלִמ יאַלְנַא .אָבְצַחְב אינט אָתְפְר אקפמ אק ההד ,אָיִבְ איהה אָיַוה
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2 
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 : ביתכד ונייהו .ָהולְכְַ ירובז ותא .אָרּוש רֶנֶא לע המק אָשְבּוד הויפש
 לע :בר רמא הדוהי בר רמאו ,ּ"הָּבְר יִּכ הָרּומַעְו םודס תקע 'ה רמי
 | .הָביִר יקסע

 לך
 < ר.ר/ר/7/7/

 ,תופהמ

 .ישילש קרפ
 , לּודֶּג םֶדָאְו הָרּות רַָפמ (א

 ימסמ ימוק אלו ת'פ יִמק ימָיקד ,יִשָנִא ראש יִאָשּפִמ הָמָּכ :אבר רמא
 . אָדָח ּורָצְבּו ןנָבַר ותאַו *"םיעברא, ביתכ הרות רפסב וליאד ! הָּבַב .אָרְבִ

 | . תוָצְמַה ןינמ (ב

 ,"ןיואל, ה'סש :יניסב השמל ול ורמאנ תוצמ ג"ירת :יאלמָש 'ר שרד
 יאמ :אנונמה ר'א .םדא לש וירבא דגנכ ,"הֶשַע, חימר ,המחה תומי ןינמכ
 ,ןייוה ירס דחו הֶאְמ תיִש אָיִרְטמיִגְב הירות-י'הָשמ ּונָל הָוצ הָרּות, ?ארק
 ,א"י לע ןדימעהו דוד אב .םונעמש הרובגה יפמ -"ךל היהי אלו .יכנא,
 דלה יִףָשְרִק רַהְּב ןוּכש ימ ֶּלְַּ רּטָי יִמ 'ה דִָדל רומָומ. : בותכד

 ה יא תֶאְ םָאַמְ וינְעְּב הָוְבְנ . וכול לע אָשנ .אל הָפרָמו הָעְר ר ּוהְַָל
 47 ,ג) ססל .ג | ןסכ םורכד3 .כ החי תימסתרב1

 ,ימא התסש םוימ ,יתרדנ רדנ :םהל רמא -.'וכו ןוחל רמא ..הטמה לע בכש--איירופא
 .הטמב בכשא אלש

 וילע בותכ .היהש ,רניד דחאו דחא לכ ול ונתנ ,ינע םלצא ןמדזנשכ--וכו הוה יכ
 הוה יכ .(בערב תומיש ידכ ,םחל ול תתל אלש םהיניב ונתה) ול וטישוה אל םחלו , ומש
 - 'וכו איוה .(ורניד תא) ולש תא חקולו אב דחאו רחא לכ היה , (בערמ ינעה) תמשכ--'וכו תימ
 שבדב הוחשמ , רבדה הלגתנשכ -- 'וכו יאלנא .דכב ינעל ₪ האיצוהש ,תחא הרענ התיה
 , הרענה רבד 0 - הביר יקסע לע .הולכאו םירובדה ואב-'וכו ותא .הטוחה גנ לע הודימעהו
 .םדי לע התטוהש

 ינפלמ םימכ םהש ,םדאה ינב (בור) ראש סח םיליוא הפ-'וכו יאשפט המכ (א =
 ועבק 'םהש) תחא ותחְפו םיסכחה ואבו--'וכו ותאו . לודג םדא ינפלט םיטכ םניאו הרות רפס

 .(עשתו םישלש תוקלמה רפסמ תא
 יכנא . .ןנָ הרשע תחאו תואמ שש-'וכו תיש . תויתואה ףורצ םוכס--אירטמיגב (ב

 י ג"ירת דחיב ירהו ומצעב (ה"בקה) הרובגה יפס ונעמש הלאה תווצמה יתש -- ''וכו היהי אלג
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 אל יִקָנ לע דמשו ,ּךֶשנב ןתנ אל ופָסָּכ .ריִמָי אלו עַרֶהְל עַּבשנ ,דָּבַבָי 'ה
 .ג"םלועְל טומי א אל הָלֶא הָשוע. : ביתכו ,ּויחקל

 םירשימ רֶבודְו תוקָדצ ךלוה. : רמאנש .שש לע ןרימעהו היעשי אב
 םצעְו םיִמָּב עמשמ וא םמא ,דחשּב ףִמִּתִמ ויָּפַּכ רענ תוקשעמ עצְבְּב סָאומ
 ובְגֶשִמ םיִעְלִס .תודָצמ ןשי  םיִמּורְמ אּוה, :ביתכו ,יַעָרָּב תוארמ וויָנָע
 . י"םיִנמָאְנ וימיִמ ןָת ומָחל

 הַמְּו בוט המ םֶדָא ףָל דיִנַה. : רמאנש ,שלש לע ןדימעהו הכימ אב
 27 "ָךיָהלא םִע תֶכָל טנצהו דָסָח תַבָהֶאְו טּפָשִמ תושע םָא יִּכ ףֶּמִמ שָרוד 'ה
 --"תכל ענצהו, ,םידסח תולימג 1ז--"רסח תבהאו, ,ןידה הז-"טפשמ תושע,)
 . (תמה תאצוהו הלכ תסנכה הז

 טָּפָשִמ ּורָמָש 'ה רַמָא הפ, : רמאנש ,םיתש לע ןדימעהו והיעשי רזח
 | .='וגו "הקַדִצ ושש
 לֶאְרְשִי תיִבָל 'ה רַמָא הכ, : רמאנש ,תחא לע ןדימעהו םומע אב | =
 הרותה לכב "ינושרד, אמלדו : קחצי רב ןמחנ בר היל ףיקתמ .י'ּויָחְו ינושרד
 ,ז"הָיחי ותְנומָאּב קידצו. : רמאנש ,תחא לע ןדימעהו קוקבח אב :אלא ?הלוכ

 .אָביִהְע יִבִר לָש ותְמָחָנ 0

 ע"רו עשוהי יברו הירוע ןב רזעלא יברו לאילמג ןבר היה רבכו
 .לימ כ'ק קוחרב םּוליִטְּפִמ ימור לש הָנמַָה לוק ועמשו ךרדב ןיכלהמ
 רמא ? קחשמ התא המ ינפמ :ול ורמא .קָחַשְמ ע"רו םיכוב םה וליחתה
 םיוחתשמש ,וללה םיבכוכ ידבוע :ול ורמא ?םיכוב םתא המל :םהל
 ילגר םודה .תיב-ונאו ,טקשהו חטב םיבשוי ,םילילאל םירטקמו םיבצעל
 ונוצר ירבועל המו :קחשמ ינא ךכל : ל"א ? הכבנ אלו שאב ףורש וניהלא
 ! המכו המכ תחא לע ונוצר ישועל ,ךכ

 וערק ,םיפוצ רהל ועיגהש ןְעְּכ .םילשוריל ןילוע ויה תחא םעפ בוש
 ישדק תיבמ אצוי היהש , לעוש ואר ,תיבה רהל ועיגהש ןויכ .םהידגב
 המ ינפמ : ול ורמא .קחשמ אביקע יברו םיכוב םה וליחתה . םישדקה
 וב בותכש ,םוקמ :ול ורמא + םיכוב םתא המ ינפמ : םהל רמא ?קחשמ התא
 ינא - :םהל רמא ?הכבנ אלו וב וכלה 8 ,"תַמּוי ברקה רוה

 הָיְהִּמ ןייע םילשוריו שָרָחַת הֶדָש ןויצ םֶכְלְלְב כל : ביתכ בי .הירוא
 תובוחרְּב תו םיִנק] ּובשי דוע, : ביתכ הירכזב .וט"רַעָי תומָבְל תֶיַּבַה רה

 קוקכסל .ד 0 סומע6 .5 ,וג סיעמיפ .ם ,1 סכיפ4 | .זט סע סע8 | .וט ,גל סיעשיפ | 0-5 ,וט סילסת1

 ,בי  ,ג סכימ10 כ | ,ת סיעמופ .ם; ,5- רכדמכ8 1 כ

 . םוקמ םש--סוליטפמ ג  .השקט--ףיקתמ
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 םייקתת אלש ארייתמ יתויה ,הירוא לש ותאובנ המייקתנ אלש דע ."םִיְלָשּורְי
 ותאובנש עודיב ,הירוא לש ותאובנ המייקתנש ,וישכע :הירכז לש ותאובנ
 י"!ונתמחנ אביקע ,ונתמחנ אביקע, : ול ורמא הזה ןושלבו ! תמייקתמ הירכז קש

  ,תועּובש
 .יעיבר קרפ

 | .'קָקְרִת רש .רכְדמ
 :רמול דומלת ?וירבדל ןורְניִנְס הָשָעָי אלש ,ןיידל ןינמ :ןנבר ונת

 דומלת ?וינפל רּוּב דימלת בשי אלש ,ןיידל ןינמו ."קחרת רקש רבְדִמ
 ,דָע ןכו ,ןלוג אוהש ורבחב עדויש ,ןיידל ןיינמ ."קחרת רקש רבדמ. :רמול
 ,קחרת רקש רבדמ. :ל"ת ?ומע ףרטצי אלש ןינמ ,ןלזג אוהש ורבחב עדויש
 ,םידיעמ םידעהו ליאוה :רמאי אלש , הָמְרִמ אוהש ןידב עדויש .ןיידל .ןינמ
 ןינמ .יקחרת רקש רבדמ, :ל"ת ?םידע ראוצב יולת רֶלוק אקי ּוְכּתִחֶא
 ? קותשי אלש ןינמ ,רישעל הבוחו ינעל תוכז האורו ובר ינפל בשויש ,דימלתל
 ,ןידב .העוטש ובר תא האורש ,דימלתל ןינמ .'קחרת רקש רבדמ. :ל"ת
 ןידה ארקיש ידכ ,יִלֶשַָמ וננבאו ונרתסאו ונרמגיש דע ול ןיִּתַמַא :רמאי אלש
 ל"אש ,דימלתל  ןינמ ."קחרת רקש רבדמ, | :דרמול דומלת %ימש 'לע
 לצא יל שי הנמ ,הָּדַבְמ יניא הנמ האמ יל ןינתונ םאש ,יב התא עדוי, :ובר
 רבדמ, :ל"ת +?ומע ףרטצי אלש ,ןינמ-"דחא דע אלא וילע יל ןיאו ינולפ

 ,גי כ סשב 48 ,גכ תומסב .ד ,ת סילכו1

 ול רוסא ,וב העטו ןיד ןד םא--וירבדל ןורנינפ השעי אלש .ץילט--ןורנינס (א
 איצוהלו ותועטמ וב רוזחל וילע אלא ,ותעד לע ןינהלו ץילטהל ידכ ,תויאר שקבל לדתשהל
 תאשל תעדמ רעבנ דיטלת וינפל בשי אלש--וינפל רוב דיטלת בשי 'אלש .ותטאל ןידה תא
 יפ לע ףא , דיעהל הזו ןודל הז - ומע ףרטצי אלש .והעטי אלש ידכ , ןידב ומע תתלז
 דחאה ירהש ,םידע ינש יפ לע אצוי ןידה קספ ןיאש אלא ,איה תמא המצעל איהשכ תודעהש

 --ונכתחא .אה רקשב טפשמה ןונע לכש ,םידעה יובדט חכונש-הטורמ אוהש . לוספ |
 בושא ךכ רחאו ןידה תא רותסא -'וכו ונרתסא .הכחא--ןיתמא . ןועה תלשלש-רלוק .ונקספא

 בותכה ןמ קר אצוי הזה רוסיאה יכו-אקפנ קחרת רקש רבדמ יאה .רקשמ-הרבמ .ילשמ וננבאו

 רחא דע-'וכו אדהס דח .רקשי רקשש יאדו הז אלה--'וכו יאדו אה ."קחרת רקש רבדמ,
 (תמאה לע הדויו ריעהל תאב התאש בּושחי ןירה לעבש ידכי םש דוטעו התא אובו יל שי |
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 בייחתיו הנמב יל הדויש ידכ ,םיתאמב ּוְנֶעְמָא :רמאי אלש ,הנמ ורבחב השונל
 .יקחרת רקש רבדמ, :לית +רחא םוקממ העובש וילע לגלגאו העובש יל
 הדואו ד"בב ּונְרַפְכָא :רמאי אלש ,םיתאמ ונָעַמּו הנמ ורבחב השונל ןינמ
 העובש ילע לגלגי אלו העובש ול בייחתא אלש ידכ ,ןיד תיבל ץוח ול
 ,דחאב הנמ ןישונש ,השלשל ןינמ .יקחרת רקש רבדמ. :ל"ת ?רחא םוקממ
 :ל"ת ?וקולחיו הנמ ואיצויש ידכ .םידע םינשו ןיד לעב דחא אהי אלש
 דחאו ןיִמּוטְרַמְס שובל דחא ,ןידל ואבש ,םינשל ןינמ ."קחרת רקש רבדמ.
 והשיבלה וא ותומכ שובל :ול םירמואש ,הנמ האמ תב תיִלָמְצִא שובל
 ,אנוה בר רב הברד ּהיִמקְל ותא וה יִּכ ..קחרת רקש רבדמ. :ל"ת ?ךתומכ
 ,ןיד לעב ירבד עמשי אלש ,ןיידל ןינמ .אָניִדְל ּותוחו וכָיקְמּופ ּופולָש : ל"א
 ןיד לעבל ןינמ .'קחרת רקש רבדמ. :ל"ת ?וריבח ןיד לעב אביש םדוק
 רבדמ. :ל"ת ?וריבח ןיד לעב אביש םדוק ,ןיידל וירבד םיִעְטָי אלש
 .'יקחרת רקש

0/7 

 וז חרוב
 , ןושאר קרפ

 . אובָל דיִתְעְל םֶלּועְָה תומָא טָּשָמ (א

 איבמ אבל דיתעל :יאלמש יבר אָמיָת יאו אפפ רב אנינח יבה שרד
 לוטיו .אבי א הרותב קסעש ימ לכ :רמואו וקיחב וחינמו הרות רפסל ה"בקה
 םיוגה לב, :רמאנש ,אָיְבּוּבְרֶעְּב םיבכוכ ידבוע םיאבו םיצבקתמ דימ .ורכש
 איבוברעב ינפל ּסְנְכִּת לא :אוה ךורב שודקה םהל רמאו .י'וגו ."וִָּחְי וצבְקנ
 םואל ןיאו ,י"םיִמָאְל ּופְסָאְי, :רמאנש ,הירפוסו המואו המוא לכ םֶנְּכִת אלא
 ימור תוכלמ [וינפל] תפנכנ דימ .ץֶמֶאְי םאָלְמ םאָלּו. :רמאנש ,תוכלמ אלא
 לָכאַתְש :ביתכד ?אבישחד ליגמו .אָביִשִַחַּה םושמ ? אמעמ יאמ) .הלחת

 / .גכ ןסכ תיםסרכ5 .ע ,גמ | סיעמו1

 לנלנאו .יל בייח אוהש ,וילע ןעטא-וננעטא .רקש רבד ךיפט איצומ ךניא ירהו ,רבד רמאת אלו
 ךרצנשכ קר אלא ,העובש וילע בייח וניאשו וב רפוכ אוהש רחא ןינעב-רחא םוקממ העובש וילע

 -םידע םינשו . ןינעה ותוא לע םג העובש וילע םילגלנמ ,העובש וילע םיבייחש רבד לע עבשהל
 -ותומכ שובל .ליעט-תילטצא .םיעורק םידגב ,תובחפ--ןיטוטרמס .ןיד ילעב םה תסאבו

 ווה יכ . םינפ ךל ואשי םיניירהש האריט ,ךתובישמ ינפמ ךביר שיא ירבד ומתתפי אלש ידכ

 = וחרו םכלש (תואנ תואקטזופ) תואקמזופה תא ופלש--'וכו ופולש .(ןיד ילעב) ואבשכ--'וכו
 | .ויתונעט תא ריבסיו הצרָי אלש--םיעטי אלש . טפשמל

 הטוא לכ אלו םיברשמ םל--איבוברעב .(וא :רמולכ) רמאת םאו--אמית יאו (א |
 הז לע הז תורבנתתו תוצמאתח ןיאו--ץמאי םאלמ םאלו .היטכח--הירפוס .המצע ינפב
 = | ץראח לכ תא לכאת איהו-'ונו לכאתו .רתויב הבושח איהש-אבישחד .תויוכלמה ןיב אלא

.-4+ 
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 .(םלועה לכב אצוי הָעְבּפש ,ימור וז : ןנחוי ר"א -ו'הָנקְרַתְו הנשודתו אָצְרֶא לָּב
 םיקווש הברה !ע"שבר :וינפל םירמוא ?םתקסע המב : ה"בקה םהל רמואו
 ונישע אל ןלוכו ,וניברה בהזו ףסכ הברה ,ונישע תואצחרמ הברח ּינקִת
 םיטוש :ה"בקה םהל רמוא .הרותב וקסעתיש ידכ ,לארשי ליבשב אלא
 םישוהל--םיקווש םתנקת :םתישע םכמצע ךרוצל-םתישעש המ לכ ,םלועבש
 :רמאנש ,אוה ילש בהזו ףסכ ,םכמצע םהב ןִּדַעְל--תואצחרמ ,תונז םהב
 :רמאנש ? תאז דיגמ םכב שי םולכ .תואָבְצ 'ה םֶאְנ בָהָוה יִלְו ףַסָּכַמ יל.
 רֶשַא הָרּוּתַה תא, :רמאנש ,הרות אלא "תאו. ןיאו ,י"תאז דיִנְו םֶהָב ימ,
 טרפ תוכלמ הסנכנ ,ימור תוכלמ האצי .שפנ יִחַפְּב ןיאצוי דימ .י"הֶשמ םש
 יִרָתֶא הָעָח וראש :ביתכד ?לינמ .ּהָרְתַב אָביִשְחַּב םושמ ?ט"מ . הירחא
 םיתושו .בודכ םילכואש ,םייסרפ ולא :ףסוי :בר יִנְתְו ,י"בדְל אָּיְמָּב הָעִנְ
 .בודכ החונמ םהל ןיאו בודכ רעש ןילדגמו בודכ רשב ןילָּבְרסִמּ בודכ
 הברה ,םלוע לש וובר :וינפל םירמוא ?םתקסע המב :ה"בקה םהל רמוא
 ונישע אל ןלוכו ,ונישע תומחלמ הברה ו ּונָשַּבַּכ םיִכְרְּכ הברהו ּונְרשְג םירשג
 : אוה ךורב שודקה םהל רמוא .הרותב וקסעתיש ידכ ,לארשי ליבשב אלא
 - םירשג םתנקת :םכמצע ךרוצל אלא םתישע אל ,םתישעש המ לכ !םיטוש
 ,יתישע ינא  תומחלמ ,אָיְרְנִַא  םהמ תושעל--םיכרב ; ןהמ סֶכָמ לוטיל
 : רמאנש ?תאז דיגמ םכב שי םולכ .י"ומש 'ה הָמָחְלַמ שיא 'ה. : רמאנש
 םש רשא הרותה תאזו. : רמאנש ,הרות אלא "תאז. ןיאו ,"תאז דיגי םהב ימ,
 .שפנ יחפב וינפלמ ןיאצוי דימ ."השמ

 . המואו המוא לכ ןכו
 רַמיִמְל יִצַמ .יִמּו ?הונלבק אלו ונל תתנ םולכ ! ע"שבר :וינפל ורמא

 ןמיתִמ הלא : ביתכו ,ז"ומֶל ריִעָשִמ חַרָמ אָּב יִנָסִמ 'ה. : ביתכ אהו ? יִבָה
 חקלש , דמלמ :ןנחוי 'ר רמא ?ןראפב יִעָּב יאמו ריעשב יִעָּב יאמ-י'אוב
 אבש דע ,הולבק אלו תונושלהו תומואה לכ לע ה"בקה הריזחהו הרותה
 אָד לעו ? הונמייק אלו הונלבק םולכ : יִרָמָא יִבָה אלא ? הולבקו לארשי לצא
 ָיִפָּכ םולכ ! עישבר :וינפל ןירמוא .ךכ אלא ?הולבק אל יאָמָא ! ןוהְתְרְבִת
 : רמאנש ? הונלבק 8 ,לארשי לע תיפכש ךרדכ ,תיגיגכ רהה תא ונילע

 כ = ,ג5 סירכדל .ג ,וט תופס6 | .ס ,1 לפיכד5 .דמ ,ד סילכד4 .ט ,גמ סיעשופ ,ת כ יגח5 .גכ ,1 לסינדב
 .ג ןג קוקכ8

 תא חרוט אלב ואצמיש ידכ--הרותב וקסעתיש . הָעְמְש-העבט .התוא קידתו שודתו
 םושמ .הבוצע שפנב--שפנ יחפב .קנפל -ןרעל . הרותב קסעתהל יאנפ םהל היהיו םתסנרפ

 .(רתויב הבושחה איה ימור תוכלמ רחא) הירחא הבושח איהש ינפמ--הרתב אבישחד

 -החונמ םהל ןיא .רשב יבע-םילברוסמ .בודל המודה ,הינש תרחא היח הגהו--'ונו וראו
 .תאצל ,םיכרכ יבשוי לע תלטומה ,ךלטה תדובע--אירננא .ברקל דיסת םיפאוש םהש יפל
 הצר המ--יעב יאמ ?תאז רמאל פה םילוכי ךיא--יכה רמימל יצמ ימו .הזב אצויכו אבצב
 .אלה) םתוא תרבש תאז לעו--ןוחתרבת אד לעו .םירמוא םה ךכ--ירטא יכה ? (השע המ)
 .הלודג תיבח--תיגינ . תיטנ-תיפכ .עודמ--יאמא .(םהל אירוניטק איה תאזה הנעטה
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 ה"בקה הפכש ,דמלמ :אמח רב ימידבא ר'או , "רַָהָה תיִּתְחַתְּב ּובָצְיְתִַי

 ,בטומ--הרותה תא םתא םילבקמ םא :םהל רמאו תיגיגכ רהה תא םהילע
 ,ונועימשי תונושאר : ה"בקה םהל רמוא דימ 1 םכתרובק אהת םש--ואל םאו
 ל"נמו ? םתמייק ןכיה םתלבקש תוצמ עבש-+ּונעיִמְשְי תונושארו. : רמאנש
 --יםיוג רמו האב ץֶרֶא רֶדָומָ דַמְע  דימ :ףסוי בר ינתדכ ? םומייק אלד
 אלש ןויכ : םומייק אלו חנ ינב םהילע ולבקש ,תוצמ עבש האר ? האר המ
 רמא ? רכשנ אטוח וניצמ כ'א !רּוגַּתָא יִרוגִַא .םהל ןריתהו דמע ,םומייק
 םהילע ןילבקמ ןיא ,םתוא ןימייקמש יפ לע ףאש ,רמול : אניברד הירב רמ
 קפועש ,ירכנ .וליפאש ,ןינמ :רמוא היה ריאמ יבר : אינתהו ?אלו .רכש
 יַחָו "םֶרָצָה םֶתוא הָשַעי רֶשַא. :רמאנש ? לודג ןהככ אוה ירה ,הרותב
 וליפאש ,דמלמ-"םדאה, אלא ,רמאנ אל םילארשיו םיולו םינהכ :+'םֶהַּב
 םהילע ןילבקמ ןיאש : ךל רמול אלא .גיככ אוה ירה ,הרותב קסעתמו ירכנ
 לודג :אנינח ר'אד ,השיעו הווצמ וניאש ימכ אלא ,השועו הָוַצמְּכ רכש
 ידבוע םירמוא ךכ אלא .השועו הווצמ וניאש יממגרתוי השועו הווצמה
 ןהל רמוא +? הומייק ןכיה ,הולבקש ,לארשי !ע"שבר :ה"בקה ינפל םיבכוכ
 : ויפל םירמוא .הלוכ הרותה תא ומייקש ,לארשיב דיעמ ינא :ה"בקה
 יא ילאְרְשָי .יִרכָב יִנָּב. :ביתכד +ונב לע דיעמש בא שי םולכ ! ע"שבר
 !הלוכ הרותה תא ומייקש ,לארשיב םהב ודיעיו ץראו םימש ואבי : ה"בקה
 אל םִא, :רמאנש ,םה ןתודעב ןיעגונ ץראו םימש ףא !ע'שבר :םירמוא
 :שיקל ןב ןועמש 'ר רמאד ,י"יּתְמָש אל ץֶרָאְנ םמָש תוקח הָלִיִלְו םמּי יִתיִרְב
 םע ה"בקה הנתהש ,דמלמ 'יָשַשַה םוי רקב יָהְיַו בֶרָע יִהָיַע : ביתכד יאמ
 --ואל םאו ,בטומ -הרותה תא!םילבקמ לארשי םא :םהל רמאו תישארב השעמ
 ודיעיו םכמ ואבי :ןהל ה"בקה רמוא :והובו והותל םכתא ריזחמ ינירה
 .אלש ,םהרבאב דיעיו דורמנ אבי !הלוכ הרותה תא ומייקש ,לארשיב ןהב
 אבי :לזגה לע דשחנ אלש ,בקעיב דיעיו ןבל אבי :םיבכוכ תדובע דבע
 שוירד אבי :םלצל ווחתשה אלש ,הירזעו לאשימ היננחב דיעיו רצאנדכובנ
 יתמענה רפוצו יחושה דדלב אבי :הלפתה תא לטיב אלש ,לאינדב דיעיו
 :רמאנש ,הלוכ הרותה לכ תא ומייקש ,לארשיב ודיעיו ינמיתה זפילאו
 .הנשענו שארמ ונל הננת !עישבר :וינפל םירמוא ,י'ּקְּדְצִיַו םֶהיִדְע ּונתִי,
 ימו ,תבשב לכוא-תבש ברעב חרטש ימ  ,םיטוש :ה"בקה םהל רמוא
 הלק הוצמ :כ"פעא אלא ? תבשב לכאי ןָכיַהִמ-תבש ברעב חרט אלש
 .עשוהי ר'אהו יִבָה יִרָמָא יִצְמ ימו .התוא ושעו וכל ,המש הכוסו יל שי

 יט ,גמ סיעשיפ .6) ,6 תישפרכל .סכ גל סימרי< ,בכ ,7 תומשל ,ס ,חי 5כקיא ,ו ,ג קוקכתל .ט ,גמ סיעביל .תי ,טי סומ1

 אל םא--'וגו יתירב אל םא .6 הזב וחיורה אלה :רמולכ) ורחפ רוחס אלה-רוגתא ירוגתא

 = .א"הב--יששה םוי .ץראו םימש יתרצי אל זא יכ ,הלילו םמוי הב ונהיש ,םהל יתתנש הרותה-
 םה םילוכו יכו--יכה ירמא יצמ ימו .הרותה הנתינ ובש ,ןויסב יששה םוי ונייה ,העידיה
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 רחמל אלו םתושעל םויה ?י"םֶתושַעְל םויה ּףוצִמ יִכְֶא רֶשַא, ד"מ :ליב
 ה'בקה ןיאש יפל אלא .םרכש לוטיל םויה אלו םתושעל םויה ,םתושעל
 הב ןיאש יפל ?הלק הוצמ היל ירק יאַמָאַו .ויתוירב םע אָיְורְטַב אב
 ה"בקהו ,וגג שארב ותכוס השועו ךלוהו לטונ דחאו דחא לכ דימ .םיכ ןורפח
 ,אצויו ותכוסב טעבמ דחאו דחא לכ דימו :זומת תפוקתב המח םהילע רידקמ
 בשוי ה"בקה דימ ."ומיָתובע ּוגָמִמ הָכיִלָשנְו ומיתורְסומ תֶא הקְתְִג, : רמאנש
 ינפל קוחש ןיא : קחצי ר"א .יקַמְשִי םֶיִמָשַּב בָשוי. : רמאנש .םהילע קחשמו
 | .דבלב םויה ותוא אלא ה"בקה

 .םינדל םילּושמ םֶדָא יִנָּב (ב

 המל ?+'וגו "םַיה יִנְדָּכ םֶדָא הָשְעַמְו. דימ : לאומש רמא הדוחי לר רמא
 השביל םילועש ןויכ ,םיבש םיגד המ : ךל רמול ?םיה יגדל םדא ינב ולשמנ

 .םיתמ דימ ו ןמו הרותה ןמ 'םישרופש ןויכ ,םדא ינב ףא ,םיתמ דימ |

 .םדא ינב ךכ ,םיתמ דימ המח םהילע הרדקש ןויכ ,םיבש םיגה המ :א"ד
 .םיתמ דימ המח םהילע הרדקש ןויכ

 .םיִיָמְורָה םֶע תיִרְבִּב לֶאְרְשָי (ג

 ינו ידָהּב .יִאְמור יִדְּבָע יִבָרָק ןיִרְתּו ןִתְלִ :רמא ימיד בר אָתָא יִּכ
 ןנמ יא :והידהב ונְמֶא יִבָקְו .והָידְהְּב לארשיל והְניִּפְתַשר דע ,והֶל וליִכְי אלו
 :יאָנְיְל יִאְמור והָל וחלש .יִּכְרפִא ןנמ-יבְלמ וכָינמ יא ּכְרפא וכָינמ-יכְלמ
 הזיא-אָבַמ ןבאו תילגרמ .אָניִדְּב דָּבְעִנ אָּתְשַה ,אָבְרְקִּב ןניְִבָע אָנַָּאָה רע
 --ְָּנֶאְו אבט ןבא .אבט ןבאל תילגרמ : 'םהל וחלש ?ורבחל םיסב הֶָשַעַי ןהמ
 הזיא-הרות רפסו ה 0 אבט ןכא !ורבחל םיסב השעי 2 הזיא

 .די 6 % % סכ 0 גו 0% 2 ,! סילכד1

 שארב ול ארוק אוה עודמו-היל ירק יאמאו .די קזוחב ,תוצירעב-אינורטב ?ךכ רמול
 .טהלמ--רידקמ .םה םיחוטש י"אב תונגהש יפל--\ג1

 . הטהל --הרדק (ב

 םיאמורה ושע תומחלמ יתשו םישלש :רמא ,(לבבל י"אמ) ימיד בר אבשכ--'וכו אתא יכ ג
 םיימורה) ונתה ךכו--'וכו ונתא .יכהו . םמע לארשי תא ופתשש דע ,םהל ולכי אלו םינויה םע
 םיאמורה םהל וחלש-'וכו וחלש .'וכו םירש םכמ ונמתי ,םיכלמ ונמתי ונממ םא : (לארשי םע-

 -אבט ןבא .ןידב (םכמע טפשנ) השענ התע ,המחלמב (םכמע ונטפשנ) ונישע התע דע :םינויהל

 ונתא לארשי ,ונחנא--'וכו ןנא < (סֶקיִנָא) ךפונ-ךניא .וב התוא עובקל ,ןָּב--םיסב .הבוט ןבא

 ןירשע | . (םינויה תא םיימורה) םתוא ודבעש-והל ופכ .ונלצא הרות רפסו (ונתירב ילעב)
 .םתוא ודבעש האלהו ןאכמ ,לארשי םע םתנומאב םהל (םיימורה) ודמע םינש ששו םירשע--'וכו-



 יו וו
 וש
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 .יֶבַרְו סוניִנוטְנַא (ד

 דַבַעְתִתְו יִתוחַת ינב .םוריוסא ךולמיד ,אָניִעַּב :יברל .סונינוטְנַא ל"א
 ,אָרְבִג יתיא .יִדְבָע אָל-יִתְרִפ ,יִרָבָע-אָדַה והל אָניַמִא יִאְו .אָינְלק אָירבט
 היל רמי ,הֶָאְתִתְל ל"או היִריִּ יאלעְל הני היל בי ּאיִרְבַחֶא היִבְכְרַא
 יִעָּב תא :יל רמאק יִכָח--הִמ עמָש :רמא .היִריִמ הנוי חַרֶפִנְד ,יאלֶעְל
 דָבַעְתִתְּד ,סוריוסאל היל אָמיִאְו ,יִתוחְּת ךולמי = ינב סוריופאד ,והינמ
 .אינלק אירבט

 הָוַח אָמְי לכ .אָחְנִנָל היליטָא .יִאָמּור יבישח יל ןרעצמ אק : ל"א
 רח דח לוטק ּתִא יל קיה-מ"'ש :רמא .היִמק ארשיִממ אָלְגִּפ דח רקע
 יִעְמָש : רמא ?אָיְדָהְּב .רמימ היל אָמְָנְ .והלְכב והָב יִרָנְתִת אָלְו והינמ
 "" יִּכ, :ביתכד םושמ % אָענְִּב היל אמית .היל יִרָעַצִמ "אמורה יָביִשַח
 .י"לוקה תֶא  ףילוי םימָשַה

 .והימופא יִטָחְו אָכיִרְפ אָבְהַדְד אָחְרְמִמ היל רּדשְמ הָוַה אָמּוי לכ
 : ל"א .אָבּוט יל תיִאָד ,אָנְכיִרְצ אָל :יבר ל"א .יברל יִטָח היל וטמָא :ל"א
 . והָילַע קפל והינמ ותא :ךְרַתַב ותָאְר ,יארְתַבְל ובד ָּרְתְבִּר ןאמל יול

 אמוי לכו .יבר .יבל ּהָחיִּבִמ אָיְתֶא הוה ,אָּתְרקְנ איִהָה היל .אָיה
 אבבא הילטק רחו .יבר יבד אָבְּבַא הילטק דח ,ּהיִרָהּב יִדְבַע יִרָת ותַא ווה

 בי קס

 רנא--'וכו אניעב .אישנה הדוהי 'ר לש ובהוא ימור ירפקמ דחא--פונינוטנא (ד

 .התיהש יפל ,ךלמה יסטסמ תישפח השעת הירבט ריעהשו ינב סוריוסא יתחת ךולמיש ,הצור
 .וושעי תחא זא ,(יצפח תא תוכלמה ילודנל) םהל רמא םאו--'וכו אנימא יאו = .הרות םוקמ
 = ךוילעה דיב ןתנו ,ורבה לע והביכרהש ,שיא יבר איבה--'וכו יתייא .ושעי אל םיתש לבא
 : פונינוטנא רמא-'וכו רמא .ודימ הנויח תא חירפי יכ ,ןוילעל רמאיש ,ןותחתל רמאו הנוי
 --אמיאו .יתחת-יתוחת .'וכו םהמ שקב התא : (יבר לש ותנוכ ךכ) יל רמא ךכש ,הזמ עמשמ
 .הנויה תחרפה השעמבש הנוכה יהוז-וכו דבע תתד .רומאו

 --וכו הילייעא . יתוא םירעצמ ימור ילודנ : יברל סונינוטנא רמא תרחא םעפב---ןכו ל"א
 .הנורעה ןמ דחא ןונצ וינפל רקע םויו םוי לכב-'וכו אמוי לכ .ןגה ךות לא (יבר) והלעה
 םהמ גורה : (הז והשעסב ותנוכ יהוז) יל רמא ךכש ,הזמ עמשמ : םונינוטנא רמא-'וכו רמא

 השע המל  שוריפב ול רמאיו-'וכו היל אמינו . םלוכב םהב הרגתת לא לבא ,דחא דחא

 = לותוא ורעציו ימור ילודג ועטשי-'וכו יעמש ?(שוריפב וילא רבד אלו םיזמרה ישעמ תא וינפל
 .רתסב-אענצב .(יבר תא)

 :ררופמ בהז תואלמ \תוחתטא) תודט יברל חלוש םונינוטנא היה םוי לכב-'וכו אמוי לכ
 יםהל רמא-ל"א .(ויתרשמ תא תועטהל ידכ ,תוחתמאב םיטח ךפש הלעמל) ןהיפב םיטחו
 :שי יכ ,ךירצ ינניא-'וכו אנכירצ אל .יברל ,םיטחה תא ול ואיבה-'וכו וטמא . (ויתרשמל)

 :רשא ,ירחא םיאבל ותוא ונתי רשא ,(ךירחא ךינבל) ךירחא םיאבל בהזח היהי-'וכו יוהיל .בר יל
 וזבזבי) םהילע ואיצוי 3 ) םהמ םיאצויה םהינבו--'כ| ותאד .(ךתומ רחא) ךירחא ווהי

 .(ירחא ומוקי רשא ,ימור יכלמ לע בהזה תא =
 לכו .יבר תיב לא ותיבמ הכשטנש ,הרעמ (סונינוטנאל) ול התיה--"ןכו היל איוה

 , לא ךלה הב רשא ,הרעמה ךרד ותווללו ומע םידבע ינש םיאב ויח םוי לכבו--וכו אמוי
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 דח אמוי .ךְדְהַּב שיִניִא חַכֶשָנ אל אָניִתֶא אָנְדְטְּב :היל רַמָאְ .היִתיִבְ /
 אנדיעב .ּךָל אָנִמָא אל :היל רמא .ביִתָי הָנְהַד אמח רב אנינח יברל היִחְכַשַא | 2

 אַמיִא : ל"א .שיניא רב ןיַה תיל :היל רמא ?ךמק רַבָּג חכשנ אל אעתאד
 ,אמח רב ח"ר לזַא .יִתִיִלְו םיאקד ,אָבָּבַא ינאָנִ ,אְָּבַע אּוהָהְל ירקלו ליל :חיל
 ןיא-ליטקד היל אָמיִאְו לא ָבְטָא יכיה : רמָא .ידְשּו ליטק היִחְּכַשַא

 ימחר יִעּב .אָתּוכְלַמְ אָנְלְולזמ אָּתְשַה--ליזְיִאְו היִקְּבְשֶא ,הלקלקה לע ןיבישמ
 יִתִיִמ ייחמ וכְּב תיִאד .ירמוז וליפאד ,אָנְטדָי :רמא .היִרְבַשְ היִיָחְאְו הילע
 .ְךֶמַק שיניא חכשנ אל ,אָניִתֶאְר אָנְדְעְב ּוהיִמּ ,והְניִנ

 יִעָב הָוָה יכו .היל יקשמו היל לָכאמו יברל היל שמשמ הוה אמוי לכ
 ואל :ל'א .ףיירופל יאְְלָע קפ :ל'א ,היִמק ןיִחָנ הָנַה הָיִרופל קָפְמְל יבר\

 ךיתחת עצמ ינמישי ימ :רמא | .יאַה יִלְכ אתוכלמב יִלווְלזְל ,אָעְרַא חרוא ,
 הָיַהְי אלו. :ביתכהו :ל"א .ןיא :ל'א ?יִתָאְר אָמְלָעְל אָניִתֶא :ל"א !ב"הועל |

 , היִבְלִמ םודא הָמָש, :ביתכהו : ל"א .ושע השעמ השועב ?י"וָשָע תיבְל דיִרש
 :יבר רמא ,םונינוטנא ביִכָש יכ .היבלמ לכ אלו "היכלמ, : ל"א ;י'ָהיִשיִשְנ ל
 .הָליִבַח הָדְרַפַתַ

 ירקת לא : בר רמא הדוהי בר רמא--י'ָךִנָטְבְּב םיוג יִנָש ּהָל 'ה רַמאיַע
 אל םנחלשמ וקפפ אלש ,יברו םונינוטנא הז ,'םיִיְג; ינש "אלא "םיוג, .ינש
 - רמאד .םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל ,תושיק אלו תרזח אלו ןונצ
 .םָיַעְמ ינב ביחרמ תושיק ,לכאמה ךפהמ תרזח ,לכאמה ךתחמ ןונצ :רמ

 | 4 +גכ ,סכ תימסרכ5 .טכ .ןכ) ל6קוחי5 .תי 6 סידכועו

 .ותיב חתפ לע גרה דחאה תאו יבר תיב חתפ לע גרה דחאה תא ,(הרות דומלל יבר תיב
 -'וכו דח אמוי .ךמע שיא אצמא אל ,(ךילא) אובאש ,ןמזב :יברל רמא אוהו-'וכו חיל רמאו

 יתרמא אל יכו-'וכו אנימא אל . (יבר תיבב) בשוי היהש-ביתי הוהד .ואצמ םימיה דחאב .-

 .(ךאלמ אלא) םדא ןב הז ןיא-'וכו ןיד תיל ? ךינפל שיא אצמא אל אובאש ןמזבש ,ךל
 .ךלח-לזא - . אוביו םוקי יכ ,חתפה לע ןשיה רבעה ותוא תא ארקיו ךליש ,ול רומא-'וכו אמיא

 רמאו ךלא םא ?השעא ךיא--'וכו דיבעא יכיח .לטומו גורה אוהש ,ואצמ--וכו היחכשא

 , ךלאו ונבזעא--'וכו היקבשא .ןומא הרקמ םיעידומ ןיא-'ןכו ןיבישמ ןיא .גורה אוהש ,ול
 ,(ךלמלנ והחלשו והייחהו םימחר וילע שקב--'וכו יעב .תוכלמה דובכב הזב לזלזמ ינא ירה /

 וחימו .םיתמ ייחמ םנה םכב שיש םינטקה וליפאש ,ינא עדוי :םונינוטנא רמא--ןכו רמא 0%
 .4ךלצא) ךינפל שיא אצמא לא ,אב ינאש ,העשב םלואו--'וכ] |

 -'וכו חוה יכו .ותוא הקשמו ליכאמו יבר תא שמשמ היה םוי לכב--'וכו אמוי לכ ,

 חרוא ואל . ךתטמ לע ילע הלע :ול רמאו וינפל הָחוש היה ,ותטמ לע תולעל יבר הצרשכו = ן
 םלועל אובאה--'וכו אניתא . תוכלמה דובכב ךכ לכ לזלזל ,ץרא ךרד גהנממ הז  ןיא--'וכו
 .הבהאב ונתוא דחַָאש ,רשקה ררפתנ--הליבח הדרפתנ . תמשכ--ביכש יכ .ןה--ןיא ? אבה

 --ןונצ . םיחאכ ויחש , םינוש םימואל ינש ינב--יברו םונינוטנא .ךרע ימר , םיאנ-םיינ

 ררפמו גגוממ--ךתחמ .(191195 ,ךיטטאל) קרי  ןימ--תרזח ,(290%8 , גיטטער) קרי ןימ
 .םיאושק--תושיק .הביקב ותוא
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 .רנה םולָקְנְוא (ה

 .ּהיִרְתְּבַא יִאָמּורד אָדְנִּג רפיק רדש .רִיִנַא םומיִנולק רב םולקְנוא
 אל :1הֶל רמא .הירתבא אָניִרַחֶא אָדְנוג רש רדָה .ּורינָאְו יִאְרְקְב והְנִכְשִמ
 :אָמְלָעְב אָתְלִמ וכל אָמיִא :והל רמא ,יִלְזָאְ היל | מנ דָּכ .יִּדְמ היל ורָמיַת
 אסכוד ,אָמְכודל ארונ - ארויפיפ ,אָרויפיִפ יִמק אר טיג אָרופ

 "םַמוי לצהיפל ףלה 'הש : בותכד ,לארשי יִמק אר טקנ ה'בקה :והל רמא
 עָּמַשַת אל :והל רמא .הירתב אנירחא .אדנוג רּדַש רדה .והְלְּב רּוינָא ,ו'וגו
 היִרָי ביתוא ,אָקְתְפַא אָחְנַמְד אָתְוזמ אָזִח ,יִלְאְו היל ןיטקְנ יִּכ .הידהב יִּדָמ
 --םלוע לש וגהנמ :וה5 רמא + תכיחמ יאק יאַמָא :היל .ּורָמָא .ףיחא ,הָלע
 םינפבמ וידבע -ה"בקה לבא ,ץוחבמ ותוא ןירמשמ וידבעו םינפבמ בשוי ךלמ
 אֶל ּוָו ,רּוינָא .י'וגו "ףָאובו ּךְתאַצ רֶמָשָי 'ה, :רמאנש ,ץוחבמ ןרמשמ אוהו

 .ּהיִרְתָּבִא רש
 .דָמְָשַה תר ו

 א"ר ל"א ,ןויָדְרֶּת ןב אנינח 'רו אָטְרֶּפ ןב רזעילא 'ר וספתנשכ :ר"ת
 יוא ,דחא רבד לע תספתנש ,ח"ר ךירשא :ןוידרת ןב אנינח 'רל אטרפ ןב
 תספתנש ,ךירשא :ןוידרת ןב אנינח 'ר ל"א .םירבד 'ה לע יתטפתנש יל
 ,לוצינ יִנִאְו דחא רבד לע יתספתנש יל יוא .לוצינ התאו םירבד השמח לע
 \ ברדכו .דבלב הרותב אלא יתקסע אל ינאו ו הרותב תקסע התאש

 רבלב תרוחב .קסועה "לב :אנוה "בר רמא ?'תמאי יהלא אלל, יאמ-% הָרות
 בקעי ןב רועילא 'ר :אָיְנִתַהְו 1קסע אל ח"מגבו .הולא ול ןיאש ימכ המוד
 .ח" 'רכ ח'ת וילע הנוממ כ"אא ל לש יִקָנְרַאְָל ויתועמ םדא ןתי לא :רמוא

 ,וט .כ סימיס ירכדמ 2 ,סכק .סינסת% .סכ ,גי תופ1

 .(ואיבהל) וירחא םיאמור לש דודג רפיקה חלש--וכו רדש .רייגתנ--רייניא (ה
 בוש חלש-'וכו רדה . ורייגתנו שדקה יבחתכמ תוארקטב וירחא םתוא ךשמ-יוכו והניכשמ

 םירבדב וטנכת לא) רבד ול ורמאת לא : רסיקה םהל רמא-'וכ] והל רמא .וירחא רחא דודנ

 םתס רבד הזיא םכל רמא :םהל רמא ,וכלהו ותוא (וספת) וקיזחהשכ-'וכו יטקנ דרכ .(וטע

 .הזמ הלעמל הז ,תוכלמה רצח ירש םלכ--'וכו ארויפיפ ארופינ .(שדקה יבתכמ אלש)

 אמוק . .ךלמה-אמוק . ינפל-ימק .(וינפל ריאהל הקובאה תאי שאה תא קיזחמ--ארונ טיקנ

 תא קיזחה-'וכו ארונ טקנ ?שיא ינפל הקובאה תא אוה קיזחמ םולכ ךלמהו-'וכו םיקנ ימ
 -ומע ורבדת לא--'וכו ועתשת אל .םלוכ ו רויניא .לארשי ינפל הקובאה |
 בג לע (הקבדומ) תחנומ התיהש , הזוזס האר ,וכלהו וב וקיזחהשכ--'וכו ןיטקנ יכ .רבד

 ףושו וריינתנ--'וכו רויגיא ? קחוש התא עודמ--'וכ\ ואמא - . קחשו הילע ודי תא ןתנ ,חתפה

1 
 ו
 ן
 ו

 .וירחא (רסיקה) דוע חלש אל +

 = . ילע םילפוט םה תוטשא שמח--םירבר 'ה לע .הרותה דומל לע--דחא רבד לע וו
 .סיכל-יקנראל
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 םירופ לש תועמ :ל"א :אינתהו .דבע אָל רדַבָעָמ ,ןמיִהְמ ינומיַה ?ןוידרת ןב
 היל יִעָבְרַּכ .דבע רדַבָעָמ ? םיינעל םיתקלחו הקדצ לש תועמב יל ופלחתג
 .דַבַע אל

 :והל רמא ?ָּתְבַנְנ ט"מו תִיִנִת "מ :חיל ורמא ,אטרפ ןב א'רל ּהּויתַא =
 .אתיא אל יִמנ אה ,אָחיא אל אָהְדִמ ,אָפַפ אָל-ארפס יאו ,אָרְפְס אל-אָפִיכ יא
 :היל ּורמָא ,יִרּובק יִרֶּת היל ותא .ינא םייסרט לש ןבר +יבר ךל ורק טימו
 אָבְרַעִּד לע ביִחיִו אָרְוְּז אָתַא ,אָפְנ היל שָחְרַתֶא אָּבְרִעַד יהו אָיִתְשְד יה
 .אברעד אהו איתשד אה :והל רמא .אָיִתְשִּר לע אָביִַיְ אָתְרוְּו אָיַתְאו
 ינוסמרת אמש ינא ארייתמו ינא ןקז :והל רמא ?ןְדָיְבַא "יב תיִתַא אל מ"מו
 דח םַמְראְנ אָפַנ שָחְרְתִא ?םומְרא .יִבָס הָמְכ אָנְדִאָה דעו :ורמא .םכילגרב
 ויה אל : והל רמא "? תוריחל ְָבַע תקְבְש אק ט"מו, .אָמּי אוההב אָבַמ
 דחכ היל יִמְּדַא והילא אָתַא .היִב יִדּוהְסַאְל 1הָיִנִמ דח םק .םלועמ םירבד
 יִמִנ אָחְּב ,והְלְכְב אָפְ היל שָחְרְתֶאְּרִמ ,ּהּוקְבש :ל"א .אתוכלמד יִביִשַחִמ
 .ּהיִּב חַנֶשַא אלו .יוחמ אקר אוה היַתּושיִב אָרְבִנ אוהַהְו ,אפינ היל שָחְרֶתַמ
 יִרודשְל .יִאְמורְד יִביִשָחִמ ביִתְכ ההד ,אָּתְרגִא אָביִתָכ הָוַה .1הַל רַמיִמְל םק
 הֶאְמ עברא ּהיקְתּפ , והילא אָתֶא .ארבג אוההד ּהיִדיִּב הורשו ,רסיקל
 . אָתַא אלו לזַא .יטרפ

 רמא ? הרותב ּתְקַסָע אק יאָמַא :ל"א .ןוידרת ןב אנינח "רל הּויָתִא

 םיתחנהש ילש תועמ-םירופ לש .הקדצ השע אל השע לבא ,היה ןמאנ םנמא-'וכו ןמיהמ ינומיה
 אל ול יוארכ-'וכו יעבדכ .ידיב ויחש-הקדצ לש תועמב .םירופ תדועס יכרצל תואצוהל

 . .(הקדצ) השע

 ?(דוש השעמב תקסע) תבנג םעט המו חרותב תקסע םעט המ--'וכו אמעט יאמ

 אל ,ינא רפוס םאו ;רפוס היהאש ןכתי אל ירה ,(דדוש) ינא ברח אשונ םא--'וכו אפייס יא

 אל) הז םג יב ןיא ךכ ,יב ןיא הלא יתשש ןויכמ--'ןכו אהדמ .ברח אשונ היהאש ןכתי |

 םבר --םייסרט לש ןבר .ךל םיארוק--ךל ורק .(המצע ינפב הלא יתשמ תחא לכב יתקמע
 ןהמ הזיא--'וכו איתשד יה .םיטוח לש תויעקפ יתש ול ואיבה--'וכו ותייא . םינרואה לש
 הבשיו רכז הרובד האב--'וכו אתא .סנ ול הרק--וכו שיחרתא ?ברע לש הזיאו יתש לש
 לש והזו יתש לש והז--וכו איתשד אה .יתשה לע הבשיו הבקנ הרובד האבו ברעה לע
 דעו .םילילא תדובע םשל ופפאתה םשש ,דעו תיב--ןדיבא יב ?תאב אל--תיתא אל .ברע

 . םויה ותואב דחא ןקז םמרנו--'וכ| םמראו ?ופמרנ םינקז המכ התע דעו--'וכו אנדיאה |
 --'וכו = אתא .וב דיעהל םהמ דחא םק-'!כו םק .ישפחל ךדבע תא תאצוה--'וכ| תקבש
 ופרה--'וכו הוקבש . תוכלמה יבושחמ דחאכ (דיעהל שקבש ותואל) ול המדנו והילא; אב
 שיאה ותואו ,הזב םג םנ ול הרקי ,(תומשאה ירבד לכב) םלוכב םנ ול הרקש ןויכ :ונממ
 --'וכו חנשא אלו .הלגמ אוה (ולש) ותעשר תא קר (וילע דיעהל הצור ךנהש ,התא + רמולכ)
 הבותכ התיה-'וכו אביתכ הוה ,(ותודע ירבד תא) - םקו (והילאב) וב חינשה אל שיאה לבא

 תרנא חלשל העש התואב וכרטצנ יטור יבושח) רסיקל החלשל ימור יבושח הובתכש ,תרגא
 .תואסרפ תואמ עברא לש קחרמל וקרזו והילא אב-'וכו אתא .שיאה ותוא לש ודיב הוחלשו ,רסיקל 8.

 .(דיעהל דוע לוכי אל יכ דע ,ותיבל דוע בש אל) אב אלו (שיאה ךלשה) ךלה--אתא אלו לזא
 ? הרותב תקסע עודמ--וכו יאמא .והואיבה--'וכו הויתא |

 717. דרהההאהה 7 שש
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 ילעו הגירהל ותשא לעו הפירשל וילע ורזג דימ .יהלא 'ה ינוצ רשאכ :והל
 .תא םהילע וקידצה ,ןתשלש תאצוה תעשבו .תונוז לש הָבְקְּב בשיל ותב
 : הרמא ותשא וו"טֶּפשִמ ּויִָכְרְּד לָכ יִּכ ולָעָּפ םיִמָּמ רוצה, :רמא אוה .ןידה
 :הָיְלילַעַה בַבָו הָצַעָה לדג. :הרמא ותב :+אוה רַשָינ קידצ לָוע ןיִאְו הָמָא לא,
 תשלש םילודג המכ :יבה רמא .םֶדָא יִנָב יכרצ לָּכ לע תוחוקפ ךיִנִע רָשַא
 תעשב ןידה קּודָצ לש תוארקמ שלש םהל ונמדמש ,וללה םיקידצה
 , ! ןידה קהצ

 .ןוידר ןֶּב אָניִנְח יִּבַב תפר (ז
 ..ורקבל ולצא ןוידרת ןב ח"ר ךלה ,אמסק ןב יפוי יבר הלחשכ :ר'ת

 תבירחהש ,הוכילמה םימשה ןמ וז המואש עדוי התא יא ,יחא אנינח :ל"א
 איה ןיידעו ויבוט תא הדביאו וידיפח תא הגרהו ולכיה תא הפרשו ותיב תא
 תולחק ליהקמו הרותב קסועו בשוי התאש ,ךילע יתעמש ינאו ! תמייק
 ינא : ל"א .ומחרי םימשה ןמ :ל"א . ךקיחב ךל חנומ הרות רפסו םיברב
 םא , יִנָחַמִּמ !ומחרי םימשה ןמ :יל רמוא התאו םעט לש םירבד ךל רמוא
 ? אבה םלועל ינא המ ,יבר :ל"א .שאב הרות רפס תאו ךתוא ופרשי אל
 יל ופלחתנ םירופ לש תועמ ,יבר : ל"א ? ךדיל השעמ אב םולכ : ל"א
 יקלח אהי ךקלחמ ןכ םא :היל רמא .םיינעל םיתקלחו הקדצ לש תועמב
 ןב יפוי 'ר רטפנש דע םיטעומ םימי ויה אל :ורמא .ילרוג אהי ךלרוגמו
 ואצמ ןתרזחבו לודג דפסה והודיפסהו ורבוקל ימור ילודג לכ וכלהו אמסק
 רפסו םיברב תולהק ליהקמו הרותב קסועו בשוי  היחש ,ןוידרת ןב ח"רל
 ףתיצהו תורומז יִליִבַחַב והופיקהו ת"סב ּוהּוכְרְכּו והואיבה . וקיחב ול חנומ הרות
 ידכ .,ובל לע םוחינהו םימב םּואָרְשּו רמצ לש ןיִנּפְס ואיבהו רואה תא ןהב
 : חל רמא !ךכב ךארא ,אבא :ותב ול הרמא .הרהמ ותמשנ אצת אלש
 ת'פו ףרשנ ינאש וישכעו ,יל רבדה השק היה ,ידבל יתפרשנ ינא ילמלא
 : וידימלת ול ורמא ! ינובלע שקבי אוה ,הרות לש הָנוּבְלַע שקביש ימ ,ימע
 .התא ףא, . תוחרופ תויתואו ןיפרשנ ןיִליְִג :ןהל רמא ? האור התא המ ,יבר
 .לובחי לאו ּהָנְתֶנְש ימ.הנלטיש בטומ : ןהל רמא "! שאה ךב םנכתו ךיפ חתפ
 לטונו תבהלשב ךילע הברמ ינא םא ,יבר :ורינטסילק ול רמא .ומצעב אוה
 = ."יל עַבְתְשֶא, .ןה :ל"א ? ב"הועל ינאיבמ התא ,ךב5 לעמ רמצ לש ןיגופט
 ובל לעמ רמצ לש ןיגופפ לטנו תבהלשב וילע הברה דימ .ול עַבָּתְשא

 .ע' ,23 סימריפ .ד ,2 סירכד1

 םיכירצש ,ענרב וב-ןידה קודצ תעשב .ה"בקה לש וגיד קודצ-]ידה קודצ . להא--הבוק
 7 = | ידה תא םהילע קידצהל ויח

 .השעמ םולכ .ילרוג המ-'וכו ינא המ .ךופרשי אל סא ,יניעב היהי אלפל-ינהמת 1
 יליבח .הקדצה תפוקמ יתערפנ אלו--םיינעל םיתקלחו ?דסח השעמ תישע םולכ-ךדיל אב
 < ותז) הלאכ םירוטיב--ךכב ךארא .םולבט--םוארש .שא--רוא .םיפנע תודוגא--תורומל
 :..ולש ןיילתה-ורינטסילק .תיחשי לא--לובחי לא .התפרח-הנובלע (? הרות לש הרכש



 15 , .הרז הדובע :ילבב דומלת

 לוק תב התאצי .רואה ךותל לפנו ץפק אוה ףא .הרהמב ותמשנ חתאציז
 יבר הכב !אבה םלועה ייחל םינמוזמ .ורינמפילקו ןוידרת ןב ח"ר : הרמאו
 .םינש המכב ומלוע הנוק שיו תחא העשב ומלוע הנוק שי :רמאו

 .תֶוָמה אְלַמ (ח |
 לש ותריטפ תעשבו .םיניע אלמ ולוכש ,תומה ךאלמ לע וילע ורמא

 היולת הרמ לש הפטו ודיב הפולש וברחו ויתושארמ הלעמל דומוע םדא
 הרמ לש הפט קרוזו .ויפ תא חתופו עַועדֶזמ ,הלוחה ותוא האורש ןויכ .הב
 ,תוקירומ וינפ הנממ ,םירְסמ הנממ ,תמ הנממ .ויפ ךותל

 .הָרָז הָדובַע (ט

 המל םיבכוכ תדובעב ונוצר ןיא םא :ימורב םינקזה תא ולאש .הָנָשמ
 --ןידבוע .ויה וב םלועל ךרוצ ןיאש רבדל וליא :ןהל .ורמא ? הלטבמ וניא
 ומלוע דָּבַאְי ,תולומלו םיבכוכלו הנבללו המחל ןידבוע ןה ירה ,ולטבמ היה
 חינוו ,וב םלועל ךרוצ ןיאש ,רבד דבאי ,כ"א :ןהל ורמא ?םיטושה ינפמ
 ,ולא לש ןהידבוע ידי ןיקיזחמ ונא ףא :ןהל ורמא !וב םלועה ךרוצש ,רבד
 .ולטב אל ןה ירהש ,תּוהָלֶא [הש ועדת : םירמואש

 ןיא םכיהלא םא :ימורב םינקזה תא ןיִפוסוליִפ ולאש : ר"ת .אָרְמְּ
 = ןיאש רבדל וליא : םהל ורמא ?הלטבמ ןיא המ ינפמ ,םיבכוכ תדובעב ונוצר
 הנבללו המחל םידבוע ןה ירה ,ולטבמ היה--ןידבוע ויה ול ךירצ םלועה
 גחונ .וגהנמכ םלוע אלא ?םיטושה ינפמ ומלוע דָּבִאָי ,תולזמלו םיבכובל
 ןיטח לש האס לזגש ירה :א'ד .ןידה תא ןתיל ןידיתע ,ולקלקש םיטושו
 ךלוהו גהונ וגהנמכ םלוע אלא ,חמצת אלש אוה ןיד ,עקרקב הערזו ךלהו
 | . ןידה תא ןתיל ןידיתע ,ולקלקש םימושו

 שָא ּדיִהְלֶא 'ה יִּכ, םכתרותב בותכ :ג"ר תא דחא ףוסוליפ לאש

 ללב

 ידכ ,ד סירכר1

 ןהידבוע .הרז הדובע ראש-וב םלועל ךרוצ ןיאש רבד . לארשי ימכח-םינקזה (ט =
 , םילילאה ןדבאב-ולטב אל ןה | .תוא םכל ירה-ועדת .םיבכוכלו הנבל ,המחל-חלא לש-

 | .האטח-החרס .םש ול ארק-םש ול הלעה
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 םע :רמוא יוה ?השוע אוח םיתמה םע וא ,השוע אוה םייחה םע ,המחלמ
 ,התוא ארוק התא תמ ,התוא ארוק התא בלכ :ל"א .השוע אוה םייחה
 .ןירבוע וב ךרוצ םלועל ןיאש רבדל וליא :ל"א !םלועה ןמ הנדבאי כ"א
 .םיקיפאל ,תולומלו םיבכוכל ,הנבללו המחל םידבוע םה ירה ,ולטבמ היה
 / םיטושה ינפמ ומלוע דבאי ,תויאגלו

 'ה .יכ, םכתרותב ביתכ :לאילמג ןבר תא אבצ רש םפירגא לאש
 רובג ,םכחב םכח אלא אנקתמ םולכ ,"אנק לא אוה הלכוא שא ךיהלא
 'חשא אשנש םדאל !ד'המל .לשמ ךל לושמא :ל"א !רישעב רישע ,רובגב
 .הב האנקתמ--הנממ התוחפ ,הב האנקתמ ןיא-הנממ הבושח .ותשא לע

 .אָשָשִמ הב תיָל םילולג תדובעד ןיִעְדָי .ךבלו ובל .:ץיהל לז לא
 לושמא :ל"א ?טימ ,יִרְמַצְמ יכ ותָאְו יִרְבַּמִמ יכ יִלְזָאְד יִרְבִג ןניזָת אק אהו
 .םידיקפמ ויה וריע ינב לכו ,ריעב היהש ,ןמאנ םדאל ?ד'המל .לשמ ךל
 :חכש תחא םעפ .םידעב ולצא דיקפה .דחא םדא אב .םידעב אלש ולצא
 יכו :הל רמא .ּוְרֶפְכִנְנ אוב :ותשא ול הרמא .םידע אלב ולצא דיקפהו
 .ןירוסי ךכ ףא +וניתנומא תא דָּבַאְנ ונא ,ןגוהכ אלש השע הז הטושש ינפמ
 םויב אלא וכלת אלש :ןתוא ןיעיבשמ ,םדאה לע ןתוא ןיִרְנְשֶמֶש העשב
 .ינולפ םם י'עו ינולפ י'עו תינולפ העשבו ינולפ םויב אלא ואצת אלו ינולפ
 ןיד :ןירוסי ורמא .םיבכוכ תדובע תיבל הז ךלה ,תאצל ןנמז עיגהש ןויכ
 ונא ,ןגוהכ אלש השוע הז הטושש ינפמ יכו :םירמואו םירזוח .אצנ אלש ,אוה
 ?ונתעובש דבאנ

 ער.

 .תויָרוה

 .ישילש קרפ
 יעָשּוהְי יִּברו לֶאיִלְמִג ןְּבַ

  ַדֶהְּב ,אָּפְפ הָוָה ג'ר יִרהּב .אָחְניִפְסב יִלְזָא אק ווָה עשוהי יברו גיר
 יברד את ּךמְס , גרד אתיפ םֶלָש . .אָתְלו אָּתַפ הוה עשוהי יבר
 הפ אָחְלס מנ תיִתיַאְּב ,יאַה יִלְ אָבּוכִע ןֶל יוהד תי הָוַה ימ : לא .עשוהי

 :אונשל ,ךכ לכ הב האנקתט הנושארה ותשא ןיא--הב האנקתמ ןיא .יטור אבצ רש-םפירנא
 |  יםיחספש ,ונא םיאור אלהו ,שפמ הב ןיא-'וכו הב תיל .םיעדוי-ןיעדי . הליבשב הלעב תא
 < םהירבאשכ) םידטוצמ םהשכ (םיבש) םיאבו םיצוצר םהשכ תואפרתהל הרזה הדובעה לא םיכלוה

 . הפורת-םס .םיחלוש--ןירנשמ ? (םירטוצמו םימלש

 .ןבר םע--'וכו ''ר ידהב | . הניפמב (םיעפונ) םיכלהמ ויח-אתניפסב ילזא אק ווה
 :ךטס אוהו ג"ר לש ותפ םת-'וכו םלש .תלוס םחל-אתלוס .(תפ וטע חקל גיר) תפ התיה לאילסג

 .בכעתנש) בוכע ונל היהיש ,תעדי םולכ-'וכו הוה ימ .(תלופה ןמ סנרפתה) תלוסה לע (סנרפתה |
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 ,יתרמא . ןיִנָּפַפַה תא העתמו הנש םיעבשל הלועש ,שי דחא בכוכ :ל"א
 ? הניפפל דרוי התאו-ךדיב שי ךכ לכו : ל"א .ונתוא העתיו הלעי אָמָש
 יר :השביב ךל שיש  םידימלת ינש לע ּהַמִּת ,ילע ּהָמָת התאש דע : ל"א
 ןיאו םיב שי תופמ המכ רעשל ןיעדויש ,אָמָסַח רזעלא 'רו אָרְגדּוג ןב ןנחוי
 השביל הלעשכ .שארב ןבישוהל ותעד ןתנ ! שובלל דגבו לוכאל םחל םהל
 , םתא ןימודמכ : םהל רמא .ואבו םהל חלשו רזח .ואב אלו םהל חלש
 ףמאל וילָא ּורָּבַדִיַ :רמאנש ! םכל ןתונ ינא תודבע + םכל ןתונ ינא תוררשש

 0 . "הוה םָעָל רָבְע הֶיְהִת םויה םַא

 .תובָא יקרפ
 ,ןושאר קרפ

 -םינקזו ,םינקול-עשוהיו ,עשוהיל הרסמו יניפמ הרות לבק השמ
 .הלודגה תפנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו ,םיאיבנל

 ;הברה םידימלת ודימעהו ,ןידב םיִנּותְַמ ווה :םירבד השלש ורמא םה
 .הרותל גיס ושעו

 השלש לע :רמוא היה אוה .הלודגה תַמְנַכ יִרָיָש68ִמ היה קידצה ןועמש
 .םידסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע : דמוע םלועה םירבד

 ויהת לא :רמוא היה אוה .קידצה ןועמשמ לבק וכופ שיא םונְניִטְנַא
 ןישמשמה םידבעכ ּווָה אלא ,םֶרָּפ לבקל תנמ לע ברה תא ןישֶמַשְמַה םידבעכ
 .םֶכילע םימש ארומ יהיו ,סרפ לבקל תנמ לע אלש ,ברה תא

 .םהירבד תא ב 0 .יוהו ,םהילגר רפעב .קּבַאְתִמ
 . ,כ' .6 סיכל

 והיפ לע ןווכל םילוכי םניאש-םינפסה תא העתמ ?תלופ םג (ךמע) תאבהש ,ךכ לכ (ךרדב
 ךדיב שי תאזכ הבר הטכח--'וכו ךדיב שי ךכ לכ .ומוקמ תא ףילחט אוהש יפל ,םכרד תא

 תונמל לאילמג ןבר טילחה-'וכו ותעד ןתנ ?םיה רחפב הפנרפ ךל שקבל ,הניפפל דרוי התאו
 ןמ םתחרב ןכלו--םכל ןתונ ינא .תוררשש . ןהמ םנרפתהל ולכויש ,תורשמל םידימלתה תא
 .םיבר לוע וילע הליטמ איה יכ ,םדאל איה תודבע תוררשה--וכו תודבע |. הלודגה

 -הלודגה תסנכ .(ז ,ב םיטפוש) םעה יניהנמ ויהו עשוהי ירחא םימי וכיראהש--םינקזל
 .סרפ תוכלמ ימיב םיימינפה םעה ינינע לכ תא ולהנש ,שיא םירשעו האמ לש הנהנה דמומ אוה

 ,תונקת ונקת : :רמולכ ,רדג-גייפ . תעדה בושיב טופשל םיריהז ,םירהמנדאל--םינותמ

 .םהילע ורבעי לבל ,הרותה ירוסא לע ןנמלו רדנל הנייהת רשא
 .םיהלא תדובע-הדובעה .םידירשה ןט-יריישמ
 : .רכש-סרפ . ןודאה-ברה .הרותח תרוסמ תא-קידצה ןועמשמ לבק
 . (תרות דומלל םהילגרל בש: רטולכ) קבאב הסכתה-קבאתמ יוה
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 םיינע ויהיו ,החורל חותפ ךתיב יהי :רמוא םילשורי שיא ןנחוי ןב יסוי
 .ךתיב ינב

 תא ןד יוהו ,רבחו ךל הנקו בר ךל השע :רמוא הָיְחְרִּפ ןב עשוהי
 | .. תוכז ףכל םדאה לכ

 לאו עשרל רבחתת לאו ער ןכשמ קחרה  :רמוא יִלְּבְרַאָה יאָּתִ
 . תּונָעְרִפַפ ןמ שאיתת

 .תושְרָל עְּוְתִּת לאו תונברה תא אנשו הכאלמה תא בהא :רמוא היעמש

 ?ינא המ--ימצעל ינאשכו ?יל .ימ-יל ינא ןיא םא :רמוא היה אוה
 ? יתמיא-ושכע אל םאו

 לבקמ :יוחו הברח השעו טעמ רומא ,עבְק ךתרות השע :רמוא יאָמש
 .תופי םינפ רֶבָסַּב םדאה לכ תא

 אלו םימכחה ןיב יתלדג ימי לכ : רמוא (לאילמג ןבר לש) ונב ןועמש
 הברמה לכו :השעמה אלא רקיע שרדמה אלו :הָקָיְתְשִמ בוט ףוגל יתאצמ

 .אטח איבמ םירבד |

 לע :דמוע םלועה םירבד השלש לע :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר
 .ו"םֶכיִרְעַשְּב וטֶפש םולָש טפְשִמּו תָמָא, : רמאנש ,םולשה לעו ןידה לעו תמאה

 .!ע ןח סיככו1

 .ךתרזעל קקזנה לכל - החורל חותפ
 עירכה-תוכז ףכל .חרותה רּומְלְל--רבח ךל הנקו . ןוגה הרומ ךל שוכר-בר ךל השע

 . הבוחל והנידת לאו ותוכזל םדא לע ךטפשמ תא
 אוב יכ ,תווקמ לדחת לא ,חילצמ פשרהש ךתוארב-תונערופה ןמ שאיתת לאו =

 | .ושנע תא לבקי אוהו תונערופה וילע אובת
 ברקתהלו עדותהל ,ךטצע תא קחדת לא--תושרל עדותת לאו .הררשה-תונברח

 | .ןוטלשה ילעבל
 ימצעל ינאשכו ?יל גאדי הז ימ , ימצעל נאדא אל ינא םא--יל ימ יל ינא ןיא םא

 השעת אל התע םאו-יתמיא ושכע אל םאו ?יכרעו יחכ המ ,ימצעל קר גאוד ינא םאו-'וכ
 עדוי ךניא יכ ,ןמז רחאל תושעל ךילע לטומה תא החדת לא) ? ונשעת יתמ , ךילע לטומה תא
 . (םוי דלי המ

 - . תומיענבו תוריאמ םינפב-תופי םינפ רבסב .הרותה דומלל עובק ןמז ףל דעי-עבק
 ךילע אלא , רקיעה אוה ומצעל אוהשכ הרותה שרדמ אל--'וכו רקיע שרדמה אלו

 .תווצמה תא םייקלו תושעל ךיא תעדל ידכ ,הרותה תא דומלל
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 ,ינש קרפ
 תראפת איהש לכ ?םדאה ול רובָיָש ,הרשי ךרד איה וזיא :רמוא יבר

 התא ןיאש ,הרומחבכ הלק הוצמב .ריהז יוהו :םדאה ןמ ול תראפתו הישועל <
 רכשו הרכש דגנכ הוצמ דספה בשחמ יוהו :תוצמ לש ןרכש ןתמ עדו

 :הרבע :ידיל אב התא ןיאו םירבד השלשב לכתפה .הדפפה דגנכ הרבע -
 .םיבתכנ רפסב ךישעמ לכו תעמוש ןזאו האור ןיע : ךממ הלעמל המ עד

 םע הרות דומלת הפי :רמוא אישנה הדוהי יבר לש ונב לאילמג ןבר
 --הכאלמ המע ןיאש ,הרות לכו :ןוע תחכשמ םהינש תעיגיש ,ץרא ךרד
 םהמע  םיקסוע ויהי רובצה םע םיקפועה לכו :ןוע תררוגו הלטב הפומ
 .םימש םשל

 :ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לאו רובצה ןמ שורפת לא :רמוא ללה |
 רשפא יאש רבד. :רמאת לאו :ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לאו
 .הָנָפְת אל אמש ,'הָנָשֶא הָנַפֶאְשְכְל :רמאת לאו ;עמשהל ופוסש--'עומשל

 ןָשָיִּבַה אלו' ,דיסח ץראה םע אלו ,אמח ארי רוב ןיא : רמוא היה אוה
 ןיאש םוקמבו ,םיכחמ הרוחסב הברמה לכ אלו ,דמלמ ןְרְּפקַה אלו , דמל |

 .שיא תויהל 9דתשה--םישנא

 תְפַמַאִד לע :הל רמא ,םימה ינפ לע הפצש ,תחא תלגלג האר אוה ףא
 .ןופוטי ךיפיטמ ףוס) ,ךופמא

 תדמל םא :רמוא היה אוה .יאמשמו ללהמ לבק יאכו ןב ןנחוי ןבר
 .תרצונ ךכל יכ ,ךמצעל הבוט קיזחת לא--הברה הרות

 ןב רזעילא יבר :ןה ולאו ,יאכז ןב ןנחוי ןברל ול ויה םידימלת השמח

 .םדאה ינבמ רובכו תראפת ול הליחנמ איה--םדאה ןמ ול תראפת .רחביש--רוביש
 ,רכשה דגנכ לוקש ,הוצמה םויק ךל םורגיש ,קזגה תא-'וכו הוצמ דפפה .ךךרע תבר- הרומח |

 . דיתעב הילע לבקתש
 תא איבי רוסחמה יכ--ןוע תררוגו .קסעו די חלשמ הזיא םע--ץרא ךרד םע

 םשל אלו--םימש םשל .רובצ יכרצב םיקסועה--רובצה םע םיקסועה .אשח ידיל םדאה
 . תיטרפ תלעות

 ידיל אוכתש דע-ומוקמל עיגתש דע .הבוחל--ןידת לא .לָרָּבִמ לא-שורפת לא
 (ענית םא) ףוטבלש ינפמ ,"וניבהל רשפא יא הז רבד,, : רמאת לא 'וכו רמאת לאו . ובצמ

 . דמלא יאנפ יל היהישכ-'וכו הנפאשכל . ןבומ היהי
 וניאש המ לואשל שייבתמ אוחש ךותמש--דמל ןשיבה אלו .תעדמ רעבנ םרא-רוב

 אל ותדרט בורמ יכ-םיכחמ .הלקנ לע ףצקתמ םדא-]דפק .ודומלב הכרב הארי אל , ןיבמ
 .המכחב קוסעל ובל תא תונפהל לכוי

 םפוסו -'וכו ףוסו .ךתוא םג ךועבט--םירחא תא תעבטש ליבשב--'וכו תפטאר לע
 . עבטהל ךיעבטמ לש
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 יברו ,לאנתנ ןב ןועמש יבר ,ןהכה יפוי יבר ,אינח ןב עשוהי יבר ,םונקרוה
 .ךְרַע ןב רועלא

 ! םדאה הב קבדיש הבוט ךרד איה וזיא ,וארו ואצ :םהל רמא
 יפוי יבר :בוט רבח :רמוא עשוהי יבר :הבוט ןיע :רמוא רזעילא יבר

 :רמוא רזעלא יבר ;רלונה תא האורה :רמוא ןועמש יבר :בוט ןכש :רמוא
 ;בוט בל

 ללכבש ,םכירברמ ךרע ןב רזעלא ירבד תא ינא האור :םהל רמא
 .םכירבד וירבד

 חונ יהת לאו ךלשכ ךילע ביבח ךרבח דובכ יהי :רמוא רזעילא יבר
 .םימכח לש ןֶרּוא דגנכ םמחתמ יוהו :ךתתימ ינפל דחא םוי בושו :םועכל

 תא ןיאיצומ תוירבה תאנשו ערה רציו ערה ןיע :רמוא עשוהי יבר
 .םלועה ןמ םדאה

 ךמצע ןקתַהו :ךלשכ ךילע ביבח ךרבח ןוממ יהי  :רמוא יפו יבר
 .םימש םשל ויהי ךישעמ לכו :ךל השורי הניאש ,הרות דומלל

 ,םורּוקיּפֶאל בישתש המ עדו הרות דומלל דוקש יוה : רמוא רזעלא יבר
 .ךָתָלְעְפ רכש ךל םלשיש ,ךתכאלמ לעב אוה ימו למע התא ימ ינפל עדו

 םילצע םילעופהו הָּבִרַמ הכאלמהו רצק םויה :רמוא ןופרט יבר
 .קחוד תיבה לעבו הברה רכשהו

 לָטָּבַהְל ןירוח ןב התא אלו ,רומגל הכאלמה ךילע אל :רמוא היה אוה
 לעב אוה ןמאנ ,הברה רכש ךל ןינתו>-הברה הרות תדמל םא :הנממ
 --םיקידצ לש ןרכש ןַפַמָש ,עדו :ךֶתְלְטּפ רכש ךל םלשיש ,ךתכאלמ
 .אובל דיתעל

 .וישעמ תואצות תא שארמ האורה--דלונה תא האור
 . ןורתיה תא ןתונ ינא--ינא האור

 . םתרות שאמ תונהיל םהילא ברקתה :רטולכ--'וכו םמחתמ הוה
 . האנק + רטולכ-ערה ןיע

 ,העיניב השכרל ךירצ דחא לכ אלא ,השוריב תרבוע הרותה ןיא--ךל השורי הניאש
 . טיהלאל-למע התא ימ ינפל . רפוכל-סרוקיפאל
 תובורמ םדאה לע תולטומה תובוחה-הבורמ הכאלמה . םירצק םדאה ייח-רצק םויה

 :.םהילע לטומה לכ תא ואלמיש ,םדאה ינב תא קחוד + ה"יבקה-קחוד .םדאה ינב-םילעופה , .ןה

 יא יב , ךילע תלטוטה תומלתשהה תדובע בורט ךידי הניפרת לא--'וכו ךילע אל
 . ךחכבש הט לכ קר תושעל
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 ,ישילש קרפ
 ותמכח--ותמכחל תמדוק ואטח תאריש לכ : רמוא אסוד ןב אנינח יבר

 . תמייקתמ ותמכח ןיא--ואטח תאריל תמדוק ותמכחש לכו ,תמייקתמ

 לכו ,תמייקתמ ותמכח--ותמכחמ ןיִּבְרַמ וישעמש לכ :רמוא היה אוה
 . תמייקתמ ותמכח ןיא--וישעממ הבורמ ותמכחש

 החונ םוקמה חור-טַמיַה החונ תוירבה חורש לכ :רמוא היה אוה | 4
 . ונמיה החונ םוקמה חור ןיא--ונמיה החונ תוירבה חור ןיאש לכו ,ונמיה

 הָרָתָי הבח ,םלצב ארבנש ,םדא ביבח :רמוא היה (אביקע יבר) אוה
 ."םֶדָאָה תֶא הָשָע םיִהלֶא םֶלְצְּב יִּ. :רמאנש ,םלצב ארבנש ,ּול תעדונ
 וארקנש ,םהל תעדונ הריתי הבח ,םוקמל םינב וארקנש ,לארשי ןיביבח

 םהל ןַתָנָש ,לארשי ןיביבח .י"םכיַהלַא 'הל םֶּתַא םיִנָב. :+רמאנש ,םוקמל םינב |
 יִּכ, : רמאנש ,הדמח ילכ םהל ןתנש ,םהל תעדונ הריתי הבח :הדמח ילכ
 .י"ּובוזַעָמ לא יִתְרּות םֶכָל יִּתַתָנ בוט חַקָל

 .השעמה בור יפל לכהו ,ןודנ םלועה בוטבו הנותנ תושרהו יּופַצ לכה
 :םייחה לכ לע הסורפ הדוצמו ןוברעב ןותנ לכה :רמוא היה אוה

 --תוולל הצורה לכו ,תבתוכ דיהו חותפ םֶקָנַּפַהְו ףיקמ ינונחהו החותפ חּונָחָה
 אלשו ותעדמ ,םדאה ןמ ןיִעָרּפִנְנ םוי לכב רידת ןיריזחמ םיִאָּבִגהְו ,הוליו אובי
 . הדועפל ןקְתִמ לכהו ,תמא ןיד-ןידהו ,וכומסיש המ לע םהל שיו ,ותעדמ

 ןיא םא ,ץרא ךרד ןיא-הרות ןיא םא : רמוא הירוע ןב רזעלא יבר
 +3 המכח ןיא-חארי ןיא םא ,הארי ןיא-המכח ןיא םא :הרות ןיא-ץרא ךרד

 .3 ןה ינטמפ .5/ רי סילכדפ ו ,ט תישסרכ1 =

 .ותמכח יפל תויהל היה ךירצש לככ אטח ארי וניאש--ותמכחל תמדוק
 . םיבוטה--וישעמ

 החונ .םיהלא-םוקמה . תוירבה יניעב יוצר אוהש-ונמיה החונ תוירבה חורש לכ
 .םיהלא לע ביבח ,תויובה לע ביבחה--ונמיה

 . הרותה-הדמח ילכ .ול חַתַארַה--ול תערדונ

 הנתנ םדאל לבא--הנותנ תושרהו . שארמ םיהלאל הארגו הלגנ לכה--יופצ לכה
 םלועה תא ןד םיהלא--ןודנ םלועה בוטב .ערב וא בוטב רוחבל חריחבה שפוחו תושר
 .םלועה השועש םיבוטה םישעמטה בורב יולת הז ןיד לבא--'וכו לכהו . דסחב

 -'וכו הסורפ הדוצמ . ול ןתינש המ לכ דעב ברעו יארחא םדאה-ןוברעב ןותנ לכה
 שפוח ןתינ םדאל :רמולכ--החותפ תונחה .ןידה תא תתל םידיתע םייחה לכ :רטולכ
 םח ,םיבונה--וכו םיאבנהו .אטחה רחאל ףכית אב וניא שנועה-ףיקמ ינונחהו .הריחבה

 מישר לע-וכומסיש הט לע . םדאה ינב לע םיהלא חלושש , ('וכו בער ,תולחט) תוינערופה
 . (םוקפה ינפל החכש ןיא :רסולכ) אובל דיתעלש-הדועסל . פקנפב םדאה ינב ישעמ

 .םיחלא תארי--האר" ןיא . תובוט תודס , פומנ-[רא ךרד
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 ,הרות ןיא--חמק ןיא םא ,תעד ןיא-הניב ןיא םא ,הניב ןיא-תעד ןיא םא
 .חמק ןיא--הרות ןיא םא

 ? המוד אוה המל ,וישעממ הבורמ ותמכחש לכ :רמוא היה אוה
 ,ווינפ לע ותְכַפוהְו ותרקועו האב חורהו ,ןישעומ וישרשו ןיבורמ ויפנעש ,ןליאל
 םירדח ןֶכָשְנ ,בוט אובָי יִּכ הֶאְרַי אלו ,הָבְרַעְּב רָעְרְעְּכ הָיִהְ :רמאנש
 המל--ותמכחמ ןיבורמ וישמש לכ לבא .י"בָשַת אלו .הָחְלַמ ץֶרָא | .רָּבְרְמּב
 "תוחורה לכ וליפאש ,ןיבורמ וישרשו ןימעומ ויפנעש ,ןקיאל ?חמוד .אוה
 ץעּב הָיָהְי -- ,ומוקממ ותוא ןיץזמ ןיא-וב תובשונו תואב םלועבש
 והְלָע הָיָהְו ,םח אבָי יִּכ הָאְרִי אל ,ויִשָרְש חלש לבוי לעו ,םימ לט לּותָש
 : .?"יִרָּפ תושַעָמ שימי אלו ,גָארְ אל תָרצַּב תַנָשְבּ ,ןנעב
 יי

 . יעיבר קרפ
 ידמלמ לָּכִמ. : רמאנש ,םדא לכמ דמולה ?םכח והזיא : רמוא אמוז ןב

 בוט. :רמאנש ,ורצי תא שבוכה +רובג והזיא .ייל הָחיִש יודע יִּכ ,יִּתְלַּכַשַה
 ,וקלחב חמשה ?רישע והזיא .יריִע דָבּולָמ וחּורְּב לשומו רובגַמ םיפא ךרא
 ,הזה םלועב--ךירשא. :+ךְל בוט) ףיָרשא ,לָכאת יִּכ ךיּפַּכ עיִנִ : רמאנש
 יב, .: רמאנש ,תוירבה תא דָּבַכְמַה ? דָּבְכִמ והזיא .אבה םלועל-'ךל בומו
 .ף"ולקי יזבו דָּבַכִא יִדְּבַכְמ

 ,הריבעה ןמ חרובו הרומחבכ הלק הוצמל ץר יוח :רמוא יאזע ןב
 רכשו ,הוצמ-הוצמ רכשש ,הריבע .תררוג הריבעו הוצמ תֶרְרוג הוצמש
 . הריבע--חריבע

 ןיאש ,רבד לכל גילפמ יהת לאו םדא לכל זב יהת לא :רמוא היה אוה
 .םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיאו ,העש ול ןיאש םדא ךל

 .המר שונא תוקתש ,חורלפש יוה דאמ דאמ :רמוא הָנְבִיַשיא סטול יבר
 2 ,כ .6 36ומט6 .כ ןסכק סינסתל .3) ,זט י)םמ6 .ט5 ,טיק סיל:ת5 .ת סש ספל .ו ,זי סימרי\

 0 תעדה ןיאש--תער ןיא .ערל בוט ןיב .ןיחבהל הנובת ןיא--הניב ןיא | .הרותה תעידי-תער

 .הסנרפ :רמולכ--חמק .הניבב אלא תינקנ
 -הוצמ הוצמ רכשש .רחא בוט השעמ וירחא ךשומ דחא בוט השעמ-חוצמ תררונ

 אלו בוטה םשל בוטה תא תושעל בייח םדאהו וטצע בוטה השעמה אוה בוטה השעמה רכש
 .והשועל שנועה םנ אוה ,םצעב ער אוהש ,אטחה-הרבע הרבע רכש .רחא רכש תלבק םשל

 . תלעות רסחו תוחפ אוהש ךל הארגה ,רבד לכ תא קיחרת לא--רבד לכל גילפמ יהת לא
 .הבר תלעות , ךיניעב הלקנה ,םדאה איבי רשא שי רשוכה תעש אובבו--העש ול ןיאש
 . יוארה וטוקמב ךרצנו ליעומ רבד לכ-םוקמ ול ןיאש
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 רפחל םודרק אלו ,הב לדגתהל הרשע ָהָשָעְמ לא :רמוא קורצ י בה
 לכ :תדמל אה - ,"ףַלַח אָגְתְּב שָמַתְשִאְדו : רמוא ללה היה ךכו .הב
 \ .םלועה ןמ וייח לטונ ,הרות ירבדמ הנהנה

 לכו , תוירבה לע דָּבְכִמ ופוג-חרותה תא דבכמה לכ :רמוא יסוי יבר
 . תוירבח לע לָלְחִמ ופוג--הרותה תא ללחמה

 ,רשועמ חמייקל ופוס--ינועמ הרותה תא םייקמה לכ :רמוא ןתנוי יבר |
 .ינשמ הלטבל ופוס-רשועמ הרותה תא לטבמה לכו |

 ,ךלשכ ךילע ביבח ךדימלת דובכ יהי : רמוא עומש ןב 0 יבר
 . םימש ארומכ--ךבר ארומו ,ךבר ארומכ--ךרבח דובכו

 רתכו חנוהכ רתכו הרות רתכ : ןה םירתכ השלש :רמוא ןועמש יבר
 . ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו ,תוכלמ

 בע .יוהו ,םדא לכ םולשב םידקמ יוח :רמוא שרח ןפ אָיִתַמ יבר
 .םילעושל שאר יהת -.לאו תויראל

 לאו ,וסעכ תעשב ךרבח תא הָצַרִּת לא :רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר
 .ותָלְקְלק תעשב ותוארל לדתשת לאו ,וינפל לטומ ותמש העשב והמחנת

 הבותכ ויִרְל ?המוד אוה המל-דלי דמולה :רמוא היובא ןב עשילא
 = .קוחמ רינ לע הבותכ וידל ?המוד אוה המל--ןקז דמולהו .שדח רֶיִנ לע

 -,םינטקה ןמ דמולה :רמוא ילבבה רפכ שיא הדוחי .רב .יסוי יבר
 -- םינקזה ןמ דמולהו :תָנִמ ןיי התושו תוהק םיבנע לכואל ?המוד אוה המל
 .ןשי .ןיי התושו תולושב םיבנע לכואל ?המוד אוה המל

 הדי לע אוצמל-הב רפחל . תוירבה לע-הב לדנתהל .הרותה תא--השעת לא

 ,(ומצעל תלעות ונממ קיפהל ,הרותה רתכב) רתכב שמתשמה-'וכו שמתשאדו .ךךתסנרפ תא
 . םלועה ןמ רבועו הלכ

 תא ריפהל ובל םורי ורשע בורמ-רשועמ ,.,לטבמה לכו .וינע  תורמל-ינועמ
 , .הרותה תווצמ

 .הפסא ,הדוגא-היסנכ

 ןושארו שאר תויהמ ,ךממ םילודגה ןיב ןורחאה היהתש בטומ :רמולכ-'וכו תויראל בנז
 ,ךממ םיתוחפהו םינטקה ןיב

 . ותפרחו ותולפש תעשב-ותלק .ק תעשב .סויפת לא-הצרת לא
 ידמולש ימ םג ךכ ,בטיה וב רכינו טלקנ בתכהש שדח ריינ לע | .דלי ונדועב-דלי

 .וגורכזב תרחנ ודומלת ותודליב
 . םיכנעה תשיבכ רחאל ףכת-|תגמ .ולשבתנ םרטש-תוהק םיבנע
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 ןקנק שי :וב שיש המב אלא ,ןקְנְקְּב לָּמּתְסִּת לא :רמוא ריאמ יבר
 , .וב ןיא שדח וליפאש--ןשיו ,ןשי אלמ שדח

 םדאה תא ןיאיצומ דובכהו הואתהו האנקה :רמוא רָּפַפַה רזעלא יבר

 .םלועה ןמ

 = .ישימח קרפ
 .לודגש ימ ינפל רבדמ וניא םכח :םכחב העבשו םֶלְיְּב םירבד העבש

 לאוש ,בישהל להבנ וניאו ,ורבח ירבד ךותל סנכנ וניאו ,ןינמבו המכחב ונממ
 המ לעו ,ןורחא--ןורחא לעו ,ןושאר-ןושאר לע רמואו ,הָכָלַהַּכ בישמו ןינעב
 .םלוגב ןהיפולחו ,תמאה לע הדומו ,יתעמש אל :: רמוא--עמש אלש

 : תינוניב חדמ וז ,ךלש-ךלשו ילש--ילש רמואה : םדאב תודמ עברא
 ךלש-ילש .ץראה םע ,ילש--ךלשו ךלש--ילש ,םודס תדמ וז :םירמוא שיו
 . עשר ,ילש--ילשו ילש--ךלש .דיסח ,ךלש--ךלשו

 השק :ורכשב ּודְסּפָה אצי--תוצרל חונו סועכל חונ : תועדב תודמ עברא
 ;ריסח-תוצרל חוו םועכל השק :ודספהב ורכש אצי--תוצרל השקו םועכל
 .עשר--,תוצרל השקו םועבל חונ

 ורכש אצי-רדָּבַאְל ריהמו עומשל ריהמ :םידימלתב תודמ עברא
 עומשל ריהמ :ורכשב ודספה אצי--דבאל השקו עומשל השק :ודספהב
 .ער קלח הז--דבאל ריהמו עומשל השק :בוט קלח הז--דבאל השקו

 הער וניע-םירחא ונתי אלו ןתיש הצורה :הקדצ ינתונב תודמ עברא

 אלמ שדח ןקנק שי .רכח לש ותוינוציחל ךבל תא םישת לא-ןקנקב לכתסת לא
 .הרות לכמ קיר אוחש ןקז שיו-'וכו ןשיו .הרותב שודנו אלמ ריעצ שי :רמולכ--ןשי

 לודגה ותעד תא עיטשהש םדוק רבדמ וניא םכחה-'וכו רבדמ וניא .ליפכב-םלוגב
 אוה אלא ,ורבח ירבד תא ק יספמ וניא--'וכו םנכנ וניא | .ויתונש רפסמב--ןינמב |. ונממ
 בברעמ וניאו ,םינד וילעש ,ןינעה ותואל המאתהב-ןינעכ .וירבד תא רומני הזש דע הכחמ
 רבדמ אוה הלחתמ-וכו ןושאר לע רמואו .טפשמכ--הכלהכ .ןינעל םיענונ םניאש ,םירבד

 | וז רחא ח תועצומה תולאשה לע ןד אוה :רמולכ) ןורחאה לע ךכ רחאו ןושארה ןינעה לע
 . םלמב הלאה תורמה לכמ ךפההו-םלונב ןהיפולחו .(ןרדסב

 האיבמו םדאה ינב ןיב הדירפמ תאזכ הדמש יפל-םודפ תדמ .יוצמ םדא תדמ-תינוניב

 .ןומהה ינב לש םגהנמ ךכ-/ראה םע .הרבחה לודלד ידיל
 .ודספה אצי .הלקנ לע ותוא םיסייפמ--תוצרל חונ .םדאה ינב תונוכתב-תוערב

 לע סייפתהל ,חבוטה ותלעמ ידי לע םלתשמו הנמנ הרהמנה ותופצקתה לש ןורפהה-ורכשב
 .ישוקב םייפתהל ונורפח ידי לע דפפנ ישוקב ףצקתהל ונורתי--ורספהב . הלקנ

 .ודומל תא חוכש?>-דבאל .ןיבהל--עומשל
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 --םירחא ונתיו ןתי :ולשב הער וניע--ןתי אל אוהו םירחא ונתי :םירחא לשב
 . עשר--םירחא ונתי אלו ןתי אל : דיפח

 .הָפָו תֶרָמַשמ ּףֶפָשִמּו גופְס :םימכח ינפל םיבשויב תודמ עברא
 --תרמשמ ; וזב איצומו וזב םינכמש-ךפשמו :לכה תא גפוס אוהש -גופס
 תטלוקו חמקה תא האיצומש -הפנו .םירמשה תא תטלוקו יייה תא האיצומש
 . תֶלַפַה תא

 הניאשו ,הבהא הלטב-רבד לטב ,רבדב היולת איהש הבהא לכ =
 וז +רבדב היולת איהש הבהא איה וזיא . םלועל הלטב הניא--רבדב היולת
 .ןתנוהיו דוד תבהא וז ?רבדב היולת הניאשו :רמתו ןונמא תבהא

 --םימש םשל הניאשו ,םייקתהל הפוס--םימש םשל איהש תֶקלַחמ לכ
 ללה תקלחמ וז ?םימש םשל איהש תקלחמ איה וזיא .םייקתהל הפוס ןיא =

 .ותדע לכו חרק תקלחמ וז ?םימש םשל הניאשו .יאמשו

 ,וניבא םהרבא לש וידימלתמ אוה וללה םירבד השלש וב שיש ימ לכ
 חורו הבומ ןיע :עשרה םעלב לש וידימלתמ אוה-םירחא םירבד השלשו
 שפנו ההובג חורו הער ןיע :וניבא םהרבא לש וידימלת--הלפש שפנו הכומנ
 .עשרה םעלב לש וידימלת--הבחר

 ,יראכ רובגו יבצכ ץר ,רשנכ לקו רמנכ זע יוה :רמוא אמית ןב הדוהי
 .םימשבש ךיבא ןוצר תושעל

 .ןדע ןגל םינפ תשובו םָהיִגְל םינפ זע :רמוא היה אוה
 ןב .הנשמל--םינש רשע ןב ,ארקמל--םינש שמח ןב :רמוא היה אוה

 ןב ,הפחל-הרשע הנומש ןב ,ארמגל-הרשע שמח ןב ,תוצמל-הרשע שלש
 ,הצעל-םישמח ןב ,הניבל-םיעברא ןב ,חכל-םישלש ןב ,ףודרל--םירשע
 --םיעשת ןב .הרובגל-םינומש ןב ,הבישל-םיעבש ןב ,הנקול-םישש ןב
 .םלועה ןמ לטבו רבעו תמ ולאכ--האמ ןב ,ָחּושְל

 .אָרְנִא אָרְעַצ םּופל :רמוא אָה אָה ןב
 ]ו

 . ולש תא איצוהל ול רצו אוה יליכ--ולשב הער וניע

 גפוס .וו5זאזא8 ,רעהייז--תרמשמ .0ק0ה58 ,רעטכירט--ךפשמ .8 ,םמָאווש-גופס
 ,עסוש אוהש המ לכ תא טלוק הז דימלת םג ךכ ,םיקשמה ינימ לכ תא עלוב--לכה תא
 םג ךכ--'וכו םינכמש ךפשמ .ךרע ול ןיאש המל ךרע ול שיש המ ןיב ןיחבהל ילבמ
 תא חכושה דימלת םג ךכ--םירמשה תא תטלוקו .דמול אוהש המ דימ חכושה דימלתה
 טלוק הזה דימלתה םג ךכ-תלוסה תא תטלוקו .לפטהו עורגה תא רכוזו חבושמהו הלועמה
 .לפטל בל םש וניאו רקיעהו חבושמה תא

 .עבוש תעדוי הניאש-הבחר . תינתואג-ההובנ .תענכנ-הלפש . תינתונע חור-הכומנ חור
 | . חוחש תכלל--חושל

 :ורכש םג אוח םדא לש ורעצ-יפל--ארנא ארעצ םופל *
 דישאקה לש
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 ,ישש קרפ

 אלו הכהה, םירבדל הש : המשל הרותב קסועה לכ :רמוא ריאמ יבר
 .,םוקמה תא בהוא ,בוהא ,עְר ארקנ :ול אוה יאדכ ולכ םלועה לכש אלא ,רוע
 :תונע ותָשַּבְלַמּא :תוירבה תא חמשמ ,םוקמה תא חמשמ ,תוירבה תא בהוא
 אטחה ןמ ותקַחְרַמּו ,ןמאנו רשי ,ריסח ,קידצ תויהל ותְרַשְכַמּו האריו
 יל, :רמאנש ,הרובגו הניב ,הישותו הצע ונממ ןינהנו :תוכז ידיל ותְבְרְקִמּ
 .ןןיד רּוקַחְו הלשממו תוכלמ ול תנתונ :י"הְרּובְנ יל ,הָניִב ינָא ,הָיָשּותְו הצע
 עונצ הוהו ,קסופ וניאש רהנכו רבגתמה ןיעמכ השענו ,הרות יזר ול ןילגמו
 .םישעמה לכ לע ותְממְורַמּו ותלדגמו ונוּבְלָע לע לחומו חור ךראו

 .ברוח רהמ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב :יול ןב עשוהי יבר רמא
 "!הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא. : תרמואו תֶזָרְכַמּ

 רובד וא ,דחא קוספ וא ,תחא הכלה וא ,דחא קרפ ורבחמ דמולה
 | .דובכ וב גהנל ךירצ:-תחא תוא וליפא וא ,דחא

 התשת הָרּושָמַּב םימו לכאת חלמב תפ :הרות לש הכרד איה ךכ
 -ןכ השוע התא םא :למע התא הרותבו היחת רעצ ייחו ןשית ץראה לעו
 .אבה םלועל--ךל בוטו ,הזה םלועב--ךירשא !ךל בוטו ךירשא

 ילאו ,השע : ךדומלמ רתוי דובכ דומחת לאו ,ךמצעל הָלְדִג שקבת לא
 - ,םרתכמ לודג ךרתכו םנחלשמ לודג ךנחלשש ,םירש לש םנהלשל הואתת
 .ךתלועפ רכש ךל םלשיש , ךתכאלמ לעב אוה ןמאנו

 םדא יב עגפו ,ךרדב ךלהמ יתייה תחא םעפ :אָמְסִק ןב יפוי יבר רמא |
 = ?התא םוקמ הזיאמ ,יבר :יל רמא .םולש ול יתרזחהו , םולש יל ןתנו ,דחא
 ךנוצר , יבר :יל רמא .ינא םירפוס לשו םימכח לש הלודג ריעמ :ול יתרמא
 .תובוט םינבאו בהז ירניד םיפלא ףלא ךל ןתא ינאו ונמוקמב ונמע רודּמֶש
 - תוילגרמו תובוט םינבאו בהזו ףסכ לכ יל ןתונ התא םא :ול יתרמא ? תוילגרמו
 דוד ידי לע םילהת רפסב בותכ ןכו ,הרות םוקמב אלא רה יניא ,םלועבש
 אלא ,דוע אלו .י"ףסכו בָהז יפלַאַמ  ךיִפ תרבות יל בוט. :לארשי ךלמ

 .בע ,טיק סינסתפ .רי ,ת יל

 ..ותוא השיבלמ הרותה-ותשבלמו .וליבשב ארבי םלועהש אוה יאדכ--ול אוה יאדכ

 ' . םירוציה-םישעמה . שפשמה רקחב הנוכנ הנחבה--]ידה רוקח .ותוא הניקתמ--ותרשכמ

 . .התוא םבזעב חרותה תא םיבילעמ םהש ,ןובלעה לע-הרות לש הנובלעמ
 . הדמב--הרושמב .הרותה תעידי תינקנ וז ךרדב--הרות לש הכרד

 .הרותה רתב

 | ל ..חרותה ןהלש-ךנחלשש .ךכצט יפל וב לינר התאש הממ רתוי-ךדומלמ רתוי

4 . 
 ו
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 םינבא אלו בהז אלו ףסכ אל םדאל ול ןיולמ ןיא םדא לש ותריטפ תעשבש
 ךְכְלַהְתָהְּב. :רמאנש ,דבלב םיבוט םישעמו הרות אלא ,תוילגרמו תובוט
 ךכלהתהב. יי"ֶָּחיִשְת איה וציקהו ,יִלָע רמָשִּת דָכְכָשְּב ,ֶמא הָחְנִ
 איה תוציקהו, ,רבקב--"ךילע רמשת ךבכשב, ,הזה םלועב--"ךתוא החנת
 .אבה םלועל-"ךחישת

 ///-ה-/7-//7--//ה-/ה/קר.ער ער .ער\.ער.ע"

 .םישדק רָרָס

 םייחמ]
 . םֶלועְה | תומָאְו הָרּותַה ןַפַמ (א

 ופופ דעו םלועה ףופמ ךלוה ולוק היה ,לארשיל הרות ה"בקה ןתנשכ
 ולָכיִהְבּ. א : רמאנש ,הריש ורמאו ןהילכיהב הדער םתזחא ם"וכע יכלמ לכו
 לוק המ :ול ורמאו עשרה םעלב לצא םלוכ וצבקתנ .דובָּב רָמא ּולְּכ
 .י"בשָי לובמל 'ה, :רמאנש ,םלועל אב לובמ אמש ? ונעמש רשא ןומהה
 לובמ איבמ ןיאש ,ה"בקה עבשנ רבכ--יםלועל ּךְלַמ 'ה בָשִיַ :ןהל רמא
 ,איבמ שא לש לובמ לבא ,איבמ וניא םימ לש לובמ אמש :ו5 ורמא .םלועל
 .רשב לכ תיחשמ וניאש ,עבשנ רבכ :ל'א .ו'וגו "טָפַשנ 'ה שָאְב יִּב. :רמאנש
 תיבב ה"בקהל ול שי הבוט הדמח :םהל רמא ?ונעמשש ןומהה לוק המ אלא
 הנתיל שקבמ אוהו ,םלועה ארבנש םדוק תורוד ד"עקתת ולצא הזונג ,ויזנג |

 תֶא ךְרָבָי 'ה. :ורמאו םלוכ וחתפ דימ ."זֶתַי ומעל זע 'ה, :רמאנש ,וינבל
 .'םולשב ומע

 .תוחְנמ
 .ישילש קרפ

 .אָביִקְע .יִּבִרְו הֶשמ (א
 ,ה"בקהל ּואָצִמ ,םורמל השמ הלעש העשב :בר רמא הדוהי בר רמא

 ? ךדי לע בכעמ ימ !עישבר :וינפל רמא .תויתואל םירתכ רשוקו בשויש
 ,ומש ףסוי ןב אביקעו תורוד המכ ףוסב תויהל דיתעש ,שי דחא םדא :ל"א

 .י ,טכ סינסקל .זע ,וס סיעטי4 .* סמ סל .ע ,טכ סילסתפ | ,בכ ,ו ינסו

 ומעל זוע .סתיחשי אלו םלועל ךלמ ויתוירב לע היהי אוה-םלועל ךלמ יה בשיו (א
 | .לארשי לש וזועמ איהש ,הריתה תא ומעל ןתונ 'ה--'ונו

 ?םירתכ ילב תויתואה תא בותכל ,ךדעב עירפמ ימ-ךרי לע בכעמ ימ א
21 | 

 ב"ח
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 !ע"שבר : וינפל רמא .תוכלה לש םילית ילית ץוקו ץוק לכ לע שורדל דיתעש
 אלו תורוש רשע הנומש ףופל בשיו ךלה .ךירוחאל רוזח :ל"א .יל והארה
 ול ורמא ,דחא רבדל עיגהש ןויכ .וחכ ששָּמ /.םירמוא םה המ עדוי היה
 .ותעד הבשייתנ .יניסמ השמל הכלה :םהל רמא ?ךל ןינמ ,יבר :וידימלת
 ןתונ התאו הזכ םדא ךל שי !ע"שבר :וינפל רמא .ה'בקה ינפל אבו רזח
 !ע"שבר :וינפל רמא .ינפל הבשחמב הלע ךכ ,קותש :ל"א ?ידי לע הרוח
 ,הארו וירוחאל רזח .ךירוחאל רוזח : ל"א .ורכש ינארה ,ותרות ינתיארה
 :ל"א ?הרכש הזו הרות וז | !ע"שבר :וינפל רמא .ןיִלוקָמְּב ורשב ןילקושש
 + ינפל הבשחמב הלע ךכ ,קותש

 .ישימח קרפ
 .שָדקְמה תיִּכ ןַּבְרֶח לַע לָּבַאָסִמ םֶהָרְבַא (ב

 דמוע םהרבאל ה"בקה ּואָצְמ שדקמה תיב ברחש העשב :קחצי ר"א
 .יתאב נב יקסע לע :ל"א י'זיָתיִבְּב ידידיל הָמ, :היל רמא .שדקמה תיבב
 .גיהָתָמְמה ּהתושִע, :ל"א ?ואטח גגושב אמש :ל'א .ולגו ואטח ךינב :ל"א
 תירב םהל רוכול ךל היה : ל'א ,ויםיִּבְרָה, :ל"א ?ואטח םטועימ אמש :ל"א
 ויה םהל ָתְנִפְמַה םא ,אמש : ל"א .יִֶילַעַמ ורָבַעְי שֶחְק רשְבּו, :ל"א !הלימ
 ושאר לע וירי חינה .דימ .ו"יזלַעַת א יִכתָעְר יִּכ :ל'א ?הבושתב ןירזוח
 לוק תב התצי +הנקת םהל ןיא םולשו סח אמש :ול רמאו הכובו קעוצ היהו
 ותירחא--הז תיז המ ֶּדַמַש 'ה אָרְק ראת יִרָּפ הפי ןנער תָי :ול הרמאו
 ? תיול לארשי ולשמנ המל : ל"ביר רמא .ןפוכב ןתירחא--.לארשי ףא ,ופוסב
 ,םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל ןירשונ וילע ןיא תיז המ :ךל רמול
 :רמא ןנחוי 'ר .ב'הועב אלו ז"הועב אל ,תִיָמְלוע הָלָטָּב םהל ןיא- לארשי ףא
 ,השיתכ י"ע אלא ונמש איצומ וניא תיז המ :ךל רמול ? תיזל לארשי ולשמנ המל
 .ןירוסי י"ע אלא בָטּומל ןירזוח ןיא--לארשי ףא

 ט סע סעל .וע ,קי סימר\1

 . -תורוש רשע הנומש ףוסל .םיררה םיררה-םילת ילת .חרותה תויתואבש בש ץקוע-ץוקו ץוק לע
 דחא ןינעל אביקע 'ר עיגהשכ-'וכו עיגהש ןויכ .אביקע 'ר לש ותבישיבש םידימלתה תורושמ
 :,וחור תא השמ עיגרה-ותעד הבשייתנ .(רעצ בורמ השמ שלח-וחכ ששת .םעטל ךירצה

 -ןילוקמב . לורב לש תוקרסמב והוקרפש :רמולכ-ורשב ןילקושש .ומשמ אביקע 'ר רמאש יפל
 . םיבצקה לש תויונחב

 םהילעמ וריבעה םה-'ונו שדק רשבו .דיזמבו המזמב םהישעמ לכ-התמזמה התושע (ב
 ויה םתולשו םתוצילע תעשב-יזולעת זא יכתער יכ | . תיכח ול-תנתמה םא .הלימה תירב
 טאל טאל םילשבתמ ויתוריפ ןיא--ופופב ותירחא .םהב םירזוח ויה אלו רתוי םתערב םיקיזחמ
 אל -:תימלוע הלטב םהל ןיא .םילפונ-םירשונ . ףוסבל דחי .םלוכ אלא , תונליאה ראשכ
 . םלועל םייקתהלמ ולדחי
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 .יעישת קרפ
 .רֶשֶא קֶלחְּבש ןָמָשַה תַטָפִש ג

 : ןיעמב ןמש ךשומש ,רשא לש וקלח הו-ייולגר ןמָשִּב לָבטְו, :ר'ת
 ,דחא םוטימלּפ םהל ונימ .ןמשל אָיְקְדּול ישנא וכרטצנ תחא םעפ :ורמא =

 ךל :ול ורמא ,םילשוריל ךלה .אובר האמב ןמש ונל אבהו ךל :ול ורמא
 ;ול ורמא ,בלח שוגל ךלה .יבלח'שוג.ל ךל :ול ורמא ,רוצל ךלה .רוצל
 ןמש ךל שי : ל"א .ויתיז תחת קנע ואָצִמּו ולה ךלה .הדשב ינולפ לצא ךל
 דע ןיתמה .יתכאלמ םיִסֶאָש דע יל ןַתְמַה :ל"א ?ךירצ ינאש ,אובר האמב
 לפסמ היהו וירוחאל וילכ לישפה ,ותכאלמ םייסש רחאל .ותכאלמ םייסש
 קוחשש ,ינא המודמכ ?אובר האמב ןמש ול שי הזל :רמא .ךרדב אבו
 ןימח לש םומקמּוק ותחפש ול האיצוה ,ריעל עיגהש ןויכ .םידוהיה יב וקחש
 וידי וב לבטו ןמש אלמ בהז לש לפס ול האיצוהו .וילגרו וידי וב ץחרו
 .דדמ ,ותשו ולכאש רחאל ."ולגר ןמשב לבוטו, :רמאנש המ םייקל ,וילגרו
 אלא ,ןה : ול רמא ?רתוי ךירצ התא םולכ :ל"א .אובר האמב ןמש ול
 לוטאו ךמע ךלא ינאו חק ,חקיל הצור התא םא :ול רמא .םימד ידיב ןיאש
 אל שיאה ותוא חינה אל :ורמא .אובר רשע הנומשב ןמש ול רדמ .םימדה
 ,וריעל  עיגהש ןויכ .ורָבַש אלש ,י"אב רומח אלו למג אלו דרפ אלו סוס

 דדמש ,ימעש הול אלא ,יל וסלקת אל :םהל רמא .וסֶָלְקְל וריע ישנא ואצי <
 :רמאנש המ םייקל .אובר רשע הנומש יב השונ ירהו אובר האמב ןמש יל
 .?"ַבָר ןוהו שָשורְתְמ ל ןיִאְו רָשַעְתִמ שי

 .ןיִלּוח

 .ישילש קרפ
 , אּוה ךּורְּב שודקה לֶש ותָרּובְּנ (א

 הָיִרַא. : ביתכד ,ליִתְמ היראכ םכיהלא : היננח ןב עשוהי 'רל רפיק ל"א
 הירא יִאַהְּכ ואל : ל"א ! הירא לָטְק אָשְרּפ ? היַתּובְר יאָמ--י'אָרִיי אל ימ אש

 .ת ,ג סומע3 "1 ,גי ילסמ5 | ,ךכ ,ג5 סירכדב

 . עקרקה תא רפוח- קזוע . לילגב ריע םש-בלח שונ . דיקפ ,הנוממ-סוטימלפ
 ירהש-'וכו ןמש שי הזל .והדש ךותמ םינבאה תא הנפמ-לקסמ .הלת-לישפה . הכח--ןתמה
 הברה רשא לע וחבשל-וסלקל . תועמ-םימד .הנטק הָרּוי-סומקמוק .ינע לעופכ האר אוח
 . ינעכ הארתמ--ששורתמ .רישעכ הארתמ--רשעתמ .ןמש ךכ לכ תונקל

 תא גרוה (רובג םדא) שרפ אלח ,הזב ונורתי המ-'וכו היתובר יאמ . לושמ-ליתמ (א

 תורעי תונועמסמו יאליע תיבמ היראל אלא ,לושמ אוה הזכ היראל אל-'וכו יאהכ ואל ! היראה
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 ,יִלָחיִנ היל תיזחמ אָעְִעּב : היל רמא .ליתמ אלע יִבְד היראכ אלא ,ליִתְמ
 רָקעַתִא ,יִמָחְר אָעְּב ..היל אַָּח ,אָרְביִא : ל"א .היל תָח תיִצָמ אל :ליא
 אָתְרְּבִטִמ לכ וליפַא ,אלְק דח םַהָנ יִסְרַפ הֶאְַמ עברא קיחְרִמ הָוַה יכ .היִתְכִּדמ
 ררּותנ ,אָניִרְחֶא אָלְמ םַהָנ יפרפ  תואמ שלש קָחְרַמּדַא .לַפָ יִמּורְד אָרּשו
 יִעָּב ,ךָנמ אָתשְמְּב :ל"א .אָטְרַאְל היִסְרוכְמ לַפְנ אוה ףאו יִרְבְִר ינשו יִּכ
 . יִרָתַאְל חיל רדחְאְו היִלָע ימְחְ אָטְּב .היִתְּכִרְל רַָהָלְד .הילע יח

 אל : ל"א .וכיהְלֶאְל יזחֶאְר אָניַעְּב :הינגח ןב עשוהי יברל רסיק ל"א
 אמי יִדָהְל היָמְקוא ,לזא ..היל אָניִוַח ,אָרְביִא : היל רמא .היל תִָח תיִצִמ
 ,אמוי המו : ל"א .אָניִצִמ אל :ל"א . היִב לָכְּתְסֶא :ל"א .זומת תפוקתב
 :הניכש ,היִב אָלָכַמְֶאל אָניִצְמ אָל :תְרַמַא ,היבקד היִמק יִמָיקד יִשָמַשִמ דחד
 ! ןכש לב אל

 אָמָהְנ היל תיִּבְצָאְד אָעִעְּב :היננח ןב עשוהי 'רל רפיק ל'א ּותְ
 : ל"א . ארביא : ל"א - "היתְוליַח ושיִפְי '?יאמַא, .תיִצְמ אָל :ל'א .וכיַהְלֶאל
 = אקי אָתֶא ,אָטְיק יִחְרִי אָּתַש חס . אָמְלַ חיורד ,אָתיִבְרד אָבְגְל תיִבְצ קופ
 :ליא . אָמְיַב היִעְבַט ,אָרְטִמ אתא ,אָתְותיִסד יחרי אָתָש חרט -.'אָמיְל הישָנַכ
 - אניצמ אל | יכה יא : ל"א . המק ותֶאד יִאָחול יאָשונכ יִנָה : ל"א ?יאַה יאמ

 יאל-היל תיזח תיצמ אל .(אוהה היראה תא) יל והארתש ינא הצור-'וכו אניעב .(םימודקח |
 םימחר עשוהי 'ר שקב--'וכו ימחר אעב . ונארא יאדוב ,תמאב--'וכו ארביא .ותוא תוארל לכות

 -םחָנ לוק (היראה) םהג תואסרפ תואמ עברא קוחר היהשכ--'וכו הוה יכ .ומוקממ היראה רקענו |

 .תואמ שלש קוחר היהשכ--'וכו קחרמדא . ימור תמוח הלפנו תורבועמה םישנה לכ וליפהו דחא |

 לעמ לפנ (רסיקהו אוה ףאו םירבגה לש םהינשו םהיתועתלמ ולפנו רחא םהנ לוק םהנ תואסרפ
 .שקב --'וכו אעב .ומוקמל בושיש ,וילע םימחר שקב ,ךממ השקבב--'וכו אתוטמב . ואסב |

 .וטוקמל ותוא ריזחהו םימחר וילע
 . ותוארל לכות אל-היל תיזח תיצמ אל .םכיהלא תא האראש ,ינא הצור-וכו אניעב

 "תא) ותוא רימעהו היננח ןב עשוהי 'ר ךלה--וכו לזא .ונארא יאדוב , תמאב--'וכו ארביא

 --'וכו אמוי המו .לוכי ינניא-אניצמ אל .וב לכתסה--היב לכתסא .שמשה דגנל (רסיקה |
 ינתא :רמוא ךנה ,היבקה ינפל םידמועה םיתרשמה דחא אלא ונניאש , שמשה םא ןה
 .'וכו וב לכתסהל לוכי

 :(הדועס) םחל ןיקתאש ינא הצור - "וכו תיבצאד אניעב |. (סעפה דוע) בושו--ותו

 ., ויתולייח םיבורמש יפל - היתווליח ושיפנ ? עודמ-יאמא .לכות אל--תיצמ אל .םכיהלאל
 תא ול ןקתהו אצ-'וכו תיבצ קופ .(הזב הצור רנא תאז לכב :רמולכ) תמאב--ארביא
 יחרט-'וכו חרט . חוורמ (םוקמה) םלועה םשש ,(לחנ םש) אתיברח ףוח לע (הדועסה
 .. ףרוחבש-אתוותיסד .םיה ךות לא (הנוכתה לכ תא) אטאטו חור אבו ץיקה יחרי תשש

 7? תאז המ -- יאה יאמ .םיה ךותב (ןיכהש המ לכ תא) עבטו רטמ אב--'וכו ארטמ אתא
 .וםימב תיבה תא) םיצברמהו (תיבה תא) םיאטאטמה םה (רטמהו חורה) הלא--'וכו יאשנוכ ינה

 :(ויתולייח םיבורמ ךכ לכ םא ןכ םא-אניצמ אל יכה יא . וינפל םיכלוחה ,(קבא הלעי אלש =
 | .לוכי יננוא
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 . םֶלעָה רש לש .ּותָריִש (ב

 -י"וישעמּב 'ה חַמְשַי םֶלועְל 'ה דובָכ יִהָי. :אפפ רב אנינח 'ר שרד
 ואשנ ,תונליאב + וניל ה"בקה רמאש העשב .ורמא םלועה רש הז קוספ
 "והנימל. רמא המל ,אָיְבּובְרְעב ה"בקה לש ונוצר םא : ןמצעב ו'ק םיאשד
 ה'בקה רמא ,איבוברעב תאצל ןכרד ןיאש ,תונליא המו :ו'ק דועו ? תונליאב
 חתפ .ונימל אצי דחאו דחא לכ דימ !המכו המכ תחא לע ונא ,"והנימל,
 ."וישעמב 'ה משי םלועל 'ה דובכ יהי, : רמאו םלועה רש

 .חְרִיִה לש וטּועַמ (נ

 תורואָמה יִנש תֶא םיִהְלֶא שעצ, :ביתכ :יִמְָר דיפ ןב ןועמש יבר
 חרי הרמא + י"ןטקה רואָמַה תֶאְו לודגה רואָמה תֶא, :ביתכו ,"םיִלְודְגַה
 / דחא רתכב ושמתשיש םיכלמ ינשל רשפא !םלוע לש ונובר : ה"בקה ינפל
 יתרמאו .ליאוה ! ע"שבר : וינפל הרמא ! ךמצע תא יִטַעַמּו יכל :הל רמא
 . הלילבו םויב ילשמו יכל :הל רמא +ימצע תא טעמִא ןוגה רבד ךינפל
 ונמל ,לז : ל"א % ונְהַא .יאמ ? אָרהיִמְב אָנְרְשִר הִיִמּובְר יאמ : היל הרמא
 :ביתכד ,אָתְפּוקָּת היִב וָמ אָלְר אא יִמנ אמי : ל"א .םינשו םימי לארשי ךב
 'ןטקה בקעי, :"ךמשב יקידצ והקל ל ו"?םיִנָשְו םיִמָיִלּו םיִדָעומְלּו תותואל ּויָהְש
 .:היבקה רמא ,ּהָּתְטַר אָבְּתִִמ אָק אָלְּד הַח ."י'ןטקה דוד, ,"ןטקה לאומש.
 הנתשנ המ : ל"בשר רמאד ונייהו .חריה תא יתטעימש ,ילע הרפכ ואיבה
 הרפכ אהי הז ריעש : ה"בקה רמא ?*"'הל. וב רמאנש ,שדח שאר לש ריעש
 .חריה תא יתטעימש לע

 . יעיבש קרפ
 .תיִרְּבַה תעּד תֶא בונְנְל רּופָא (ד

 אהו ,ירכנ לש ותעד וליפאו תוירבה תעד בונגל רופא :לאומש רמא
 רַבָט אק הָוָה ,לאומשד .רַמְּתֶא אָלְלְּכִמ אלא ,רַמָּתֶא שוריפב ואל-לאומשד

 .וט ,םכ רכדמכד .די זי .6 לתומע6 .ס ,ז םומעפ ,דו סש סק4 .זט סש סכפ .6י 6 תישקרכ5 ,52 ,הק סילסה1

 :רמאנ םיצעה לודג לע יווצב-תונליאב .םלועה לע הנוטמה ךאלסה-םלועה רש (ב
 . ("והנימל ערז עירזט,) םתאיציב אלא "וניטל, רטאנ אל םיאשדב לבא ,"ונימל ירפ השוע,
 םיבר וגנהש-ונא .םירזופמ אלא ,םיפופצ םילדנ םניאש - איבוברעב תאצל םכרד ןיאש

 -וישעמב 'ה חטשי . הזמ הז םירכינ היהנ אל ונניטל חמצנ אל םאו , םיבברועמ תאצל ונכרדו
 . ויתווצט תא תושעל םיריהז וישעמ לכש

 היתובר יאט .םילודנ ויה םהינשש עמשמ-.םילודגה תורואמה ינש .השקמ -ימר 0
 -ונמל .ךל-ליז ?הזב ליעוא הט-ינהא יאמ ?םירהצב ריאסה רנ לש רתלעותו רט

 יקירצ ורקל ליז . תופוקתה תא וב וגטי אלש רשפא יא שמשה סנ אלה-'וכו ימנ אמוי .ונטי

 האר-'וכו היזח . ללה לש ויריטלתמ דחא-ןטקה לאומש .ךמש לע םיקידצה וארקיו ךל-ךמשב
 םילגרה לכ לש תאטחה יריעש לכב-'וכו הנתשנ המ . תבשיתט .התעד ןיאש ,ה"בקה התוא

 . י'הל, רמאנ אל

 (חכומ) רמאנ אוח אלא , לאומש יפס הז רופא רטאנ שוריפב אל-'וכו שוריפב ואל (ד
 ןת) ייפ :ותרשמל רמאו רהנה לעש הרבעמב רבוע היה-'וכו רבע אק הוה .וירבד ללכמ



 , לארשי תורפס ְ 4%

 רמא ! דַפקִא ט"מ .דפקאו היסייפ .היִרְוּבַמְל ּהיָמְיּפ :היִעָמַשְל ל"א ,אָרְּבַמְּב
 אָקפנַא : רמא אבר .הָמּוחַשּד רַמּב ּהיִלָהִיִנ ּהָבְַיְו יאוה הפרט תלוגנרת : ייבא
 .אָניִזמ אָרְמַח הָיְקְשַאו יִיוקָשָאְל ל"א

 ,תורוכְּב
 .ןושאר קרפ

 .הָניִתַא יִמְכְַו הָיְנִח ב עָשוהְי יב
 רמא ?דילומו רַּבַעְמ המכל 'שחנ :הינח ןב עשוהי יברל רפיק ל"א | <
 ּוהְָה., "?תֶלְתְל דיִלואָו ּועְּבְרַא אָנִּתַא יִבָד יִבָס אהו, .ןיִנָש עַבְשל :היל
 יא.  ."והֶנמ ןימיּכח ןנא, ."? ןוגא ןימיכמ אָהְי .ןיִנָש 'ד אָרְקִעַמ וזה ןיִרָבְטִ
 דיבע :ליא ."יִרְבִ ה ּווָה המכ 6% - והְניִתְיַאְו והָניִכְו ליו .ּתְמיִּכַה

 :ל"א ..אָתְויח טשָפ אה ארבג אהל היָחְכִשַא .אָחבַמ יִבָל לַע .םֶתָחל
 .היל בַהְי ..אָּוְד אְָלַּפְּב :ל"א ?המכב :ל"א .ןיִא :ל"א ?ינובול ךשיר
 אשיר אָנַא :ל"א .אָתְויַחְר אָשיִר דח היל בהי !ךשיר יל בה : ל"א ףוסל |

 יח יִנָס ,ּךְקְבְשֶאִ תיִעָב יא : ל"א .ךל ירמא ךשיר אנא + ךל יִרָמָא אָתְויַחְד
 : ל"א .היל ילטק--וחל ומר לָכְד אָנִפְתְפִמ :ל"א .אָנִּתַא יבד אָחְתַפ יל
 חַכְשַא ,לזא .חַפְתִמ אקד ןאַמְּכ היפ ,םֶתָהְל תיִמָמ יכו נק אָביִרְכ ירד

 לע) לאוטש דיפקהו (ורכש תרשמה ול ןתנ) ותוא סייפ-דפקיאו היסייפ .הרבעמה לעבל (רכש
 וריב-'וכו תלוגנרת ? דיפקה םעט המ-דפקיא אמעט יאמ .(ןנוהכ היה אלש ,תרשמה השעמ
 - וכו אקפנא . (תעדה תכגנ התיה וזו) הטוחש תלגנרת םוקמב ול הָנָתְכ אוהו הפרט תלגנרת התיה

 .םימב לוהמ ןיי והקשה וחשמה) אוחו ותוקשהל ול הוצ (ןיי) סוכ
 (ןויב תישאר ריענ הניתא ינקז אלהו-'וכו יבס אהו . ורובע ךיראמ ןמז המכ-רבעימ המכל

 םינש עברא םירבועמ ויה רבכ םישחנה םתוא - 'וכו והנה ?םינש שלש ץקמ רילוה אוהו והונווז

 ןנא ? (םהירבדב ונשש חינהל ןיאו) םה םימכח הניתא ינקז אלהו- ו ןימיכחת אהו . םדוקמ

 םאיבהו (ךתמכהב) םהצנו ךל (םהמ) התא םכה םא-'וכו תמיכח יא .םהמ םימכח ונחנא-'וכו

 יל השע-'וכו אתניפס יל דיבע .םישנא-ירבג ? (םרפסמ המכ) םנה המכ - ווח המכ .יל

 'דבע .(בשומל םירכ וא) םידברמ םישש םיש את לכבו (םיאת) םיתב םישש הב שיש ,הניפס

 .חבט תיבל סנכנ ,(הניתאלו המש אב רשאכ-'כו אממ יכ .שקב רשאכ ול השע-היל

 ךשאר רמועה-ינובזל ךשיר .המהב טשופ היהש (חבטל) שיאה ותואל והאצמ-'וכ| היחכשא
 - "ול ןת-'וכו יל בה ,(ריחמה תא) ול ןתנ-היל בהי .זוזה יצח-אזוזד אגלפ . ןכ-ןיא ?הריכמל
 ?ךל יתרמא המהב לש שאר ינא יכו-'וכו אנא . המהב לש שאר ול ןתנ-'וכו-בהי , ךשאר תא

 הארהו ל. ךממ ףראש התא הצור םא-'וכו תיעב יא ול יתרמא ךשאר תא (יל .רוסמל: ינא

 תאו הארמה לכש ינפמ ,ארי ינא-'וכו אניפתסמ .אניתא ינקז לש דעוה תיב לא חתפה תא יל
 התוא דמעה ,המש עיגתשכו (םיצע) םינק לש הליבח אש-'וכו ירד .ותוא  םיגרוה יאובמה

 +םינקזה) וארשכש , ץוחבמ םירמושו םינפבמ םירמוש אצמו ךלה--'וכו לזא .חונל דטועה םדאב



 ו
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 ,יִאְרְבְל הל ילטק-אָליִעְד אָעְרַכ זח יִאְּד ,יארָּבִמ יִאְנְבְרִדו יאונמ אנ |
 ,היִלְנל ּהיִכְּפַא :יִאְנְל והל ילטק ק ,ּהיִלְּדְנְַל הכא - יאגנל והל ילטק--אקפנדו 00

 אַמְלִש אָנְבַהִי יא : רמֶא .יאתמ יִבָסְו ליִעְלַמ יקונָי חַכָשַא לוא ,ּוְלכְל ילטק
 יא : תחתל והְניִאְו ליעל ןניִבְתָיִד ,ןניפידע ןנא :יִרְבְס .,יִנָה יל ילטק ,ינהל
 .יקּרְרְד והְניִאְו ישישק ןנאד ,ןניפידע ןנא :ירבם ,ינה ל ילטק ,ינהל אנביהי
 אָמיִכַח :והל רמא ךיִתְדיִבְע יאמ :היל ּורמָא !וכְל אָמְלָש :והל רַמָא
 ףנמ יִעְבַנ ,יִבָה יא  :היל יִרְמִא .וכינמ המכח רַמְגַמְל יאתַאנ אָנָא יִאְדּוהיְ

 ,וכְל אָעְִבְז יאו גיב ודיבע .ּותיעְבִּד לכ ,יל ּותיִכָז יא ,ייחל :וחל רמא .אָתְלְמ ְ
 .אלו אָתתַא יִעָבּו ליזָאְד אַרְבְ יאַה : היל יִרָמָא .אָתְנִפְסַב יִדָיד יאָבנ ולָכָא /

 -יאתתְל ּהָיִצְד ,אָתָכִס לקש ?הנמ אָלּדִמְד אָכיַהְ ליזאְר יזָח יאמ ,היל ּובָחְ
 ,היִלַזמ תב היל אימרתמ מנ יאַה :רַמָא ,לאָע- ליעל היצר ,יִלָּד :לאָע 5
 .אָמְנאְל לא אָרְבִג :והל רמא ! יא רדהד יח יאמ ו אַרְבג

 - אפל האמ 3 יִבָּב ממ הב .ביתכו אקתפ היל יִלָת הָוהְו אילי
 .ימיִדְִד יִלָמ והענ יה | :וחל  רמא +הדלי ימ אָתיִנְוכְו :היל ורמא

 ץוחבמש (םירמושה תא) הלא תא םינרוה ויה ,(םינפל סנכנש םדא לש לגר תובקע) הסנכנש לגר =

 -יוכו היכפא . (תאצל רזה שיאל ונתנ רשא לעו םינפבמש הלא תא םיגרוה ויה ,תאצוי לגר וארשכו <
 תא (םינקזה) וגרהו (תיבה ןמ שיא אצי ולאכ ,הארנש ןפואב) ולענ ,תא היננח ןב עשוהי 'ר ךפה
 .(ץוחבמש הלא תא םנ) םלוכ תא וגרהו (המינפ תיבה תמועל) ולענ תא ךפה בושו , םינפבמש הלא

 -וכו רמא .תחתמ םיבשויה םינקזו הלעמל םיבשויה םיריעצ אצמו (תיבל סנכנ) ךלה-'וכו לזא
 ונחנא :םיבשוח םהש , (םיריעצה) הלא ינוגרהו ,(םינקזל) הלאל םולש ןתא םא :עשוהי 'ר רמא
 םולש ןתא םאו ;תחתמ םיבשוי (םינקזה) םהו הלעמל םיבשוי :ונאש ינפמ ,רתוי םיבושח

 םינקזש ינפמ ,רתוי םיבושח ונחנא :םיבשוח םהש ינפמ ,הלא ינונרהי ,(םיריעצל) הלאל
 :ול ורמא--וכו וןרמא .םכל םולש : (םלוכל) םהל רמא--וכו רמא .םיריעצ םהו ונא

 יתאבו ינא םידוהיה ימכחמ רדחא :םהל רמא--'"כו ךמא ?(הנה תאב המל) ךישעמ המ

 בוט--ייחל .רבד ךתוא לאשנ ןכ םא :ול ורמא--ףכו ירמא |. םכמ המכח  דומלל
 םחל ולכא ,םכתא הצנא ינא םאו ,יב ושע וצרתש המ לכ ,יתוא וחצנת םא ,רבדה
 , ול הונתנ אלו (ושאב ןתהתמ) השא שקכבל ךלהש שיאה-'וכו ארבנ יאה .הניפסב ילצא (ודעס)
 תא ול ונתנ אל םא) ?הנממ (תסחוימ) הבושה (תרחא השא שקבל) םוקמל ךלהש .האר המ

 ותואץענו 'ץוק חקל--יוכו לקש .() השאל ול היהת הבושחהש ,ובל לע הלע ךיא .,הנושארה
 .םנכנו בקנ םוקמב הלעמל וצענו ותוא םירה ;סנכנ אלו (בקנ םש ןיאש םוקמב , לתוכב) הטמל

 תועמ הולהש שיא -- 'וכו ארבנ . ולזמ תב ול ןמדזת ןכ םג (הזה שיאה) הז : רמא-'וכו רמא

 ,(לודג ישוקב ובוח תא הבג : רמולכ) רחאל הולה רכמש ,הדשה תא ובוחב איצוהו וריבחל
 (הנושאר םיצע תליבחו ןושאר תרכו רעיל ךלה שיא--'וכו ארבג ? (םירחאל) בוש הולהש האר המ

 ןמדזיש דע , (הנושארה הליבחה לע) וילע חינהו םיצע תליבח דוע תרכ זא ,המירהל לוכי אלו
 הוקתב םירחאל תוולחל ףיסומ ,חילצה אלו דחאל הולהש ,הז םג ךכו ול םירי רשא ,שיא ול
 --'וכו ןל הוה .(םייודב םירבד) בזכ ירבד וזיא ונל רומא --'וכו אמיא . (םהמ רכתשיו חילציש
 תאמ יבא תיבב עבות אוהש ,רטש (וראוצב) וילע (דחא שיא) הלתו הדליש ,הדרפ ונל התיה

 --'וכו והינ יח .(איה הרקע הדרפה יכ) ? תדלוי הדרפ יכו-.הדלי ימ אתינדוכו .םיזוז ףלא
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 אתיליכ אָכֶא :ימו, ."אָּתְנדוכְד אָחְיִליִסְּב. הל יִחְלָמ יאַמְּב ,אָיְרַס יִכ אָחְלִמ
 םק ,םש רמא ּזאָמְלָטְר אָרִיִואְּב אָתיִּב ןל יִנָּב- "?אָיְרָמ למ אחלימו, "?אתנדוכל

 ּהיתעיִצְמ :היל ורמא !אָניִמו נבל יל וקָסַא : ל"א .אָעְרַאְ אָיִמְש ןיב אָלָחּו
 ?רמָי ימ :היל ורמא .אכה :והל רמא ,היִתָעְּבְצֶאְל ּהפקז ?אָביִה אָמְלְטִ
 !אָתַמל היליע .ארבדב אָרְיְּב ןָל תיִא :היל ורמא .ּוחָשמּו יִלֶשַא ותָיַא :רמא
 "היט ,ריִבְתְד איחיר ןל תיא, .היליעַאְ יִראָפְד יִלְבַח יל ּוליִשְפִא :והל רמא
 "היל יִלָמֶק יאָמְּב-יִנִּכַסְר אְרָשִיִמ. .היטיחאו יִּבְרִג ּהָנַמ יל ּוכְרַּכ :והל רמא
 ותָיַא -' יוה מכ יעּבַסְ אָרְשיִמו 'ארמחל אנרק אָכִא יִמּו ."אָרְמַחַד אָנְרַקְב.

 יִרַת וחיִא יִתַיא ו יִתְמְּבְא אָתְגַזְד יה אָתְרּוח אָתְגְזְ יה :ל"א יִעיִב יִּתְרַּפ ּהיָל

 תֶיִמִד אָציִצְר ": היל ורמא (( יִתְּכִא אָוְעְ יַהְו אָתְרַח אָזְעְד יַה : ל"א ,יִניְבְ

 יוחא :היל ורמא .ליִאְעְר אָכיַהְמ + :וחל רמא ?היָחּור קפנ אָביִהְמ אּהיָתְעיִבְּב
 רמא .אָטְרַתְּב לָיָע הָוְה אל .הימשפ .אידוב יִתָיַא !הילָבְחל יִוש אָלְר אָנֶמ ןל
 דח לכ והָניִתְיַ .היִלָבַחל יוש אלד אָנֶמ ונייה .ּורְתְס ;ארמ תיא : : והל
 : אָנופפְל ל"א .ּתָא אָבָהְל .יִרְבַה והְלָּכ רַבְס , יקרמסב ןיִּתָש יָת יִּכ .דחו
 תיִא) יִעיְלְב יִבָל אָטִמ יִּ .!הירפעמ אָרְפַע יִתְיַא ,יִתָאְר יהב .ךָתַעַפְס יִרָש
 יותמ והָלְכְר אָרְתְבּו ּהיִבְלַא יטמ דחו אָשיִרַא ּהיִדָי יִטָמ דח ,ןימְלַצ תלת יב
 רסיק ימק והְנימקוא ,אתְאְגיִכ ,יִעיִלְב יִּבמ אָיַמְ אָזּוכ לקש ,(ּהיִרוחַאל היִרְיָב

 אתיליסב ? ותוא םיחילממ המב ,חירסמש חלמ--'וכו אחלמ .(םתשקבש) בזכ ירבד םה הנה

 יכו-אירס ימ אחלמו ? הדרפל הילש שי יכו--'וכו אכיא ימו . הדרפ לש הָיְלָשב--אתנדוכד
 שרופמה םש תא אטב--'וכו םש רמא . םלועה ריואב תיב ונל הנב--'וכו ינב ? חירסמ חלמה

 לש ותיעצמא-'וכו היתועיצמ .רמוחו םינבל יל ולעה--'וכו וקיסא..ץראהו םימשה ןיב הלתנו

 ? אוה ךכש רמאי ימ--רמיי ימ | .ןאכ : םהל רמאו ועבצא ףקז-'וכו הפקז ? איה ןכיה םלוע
 .ריעל התוא הלעה ,הרשב ראב ונל שי--'וכו ןל תיא .ודומו םילבח ואיבה-'וכו ותיא

 רופת , םירובש םיחיר ונל שי--'וכו ןל תיא .הנלעאו ןיבוסמ םילבח יל ורזש--'וכו ולישפה
 (םהב ותוא תורפותו ומצע דנבה ןמ םיטוח תואיצומש ,םישנה ךרדכ)--'וכו וכורכ . םתוא

 .רומה ןרקכב-ארמחד אנרקב ? התוא םירצוק המב םיניכס לש הגורע--'וכו ארשימ . םרפתאו

 -'וכו ותייא ? שי םולכ םיניכס לש הגורעו-וכו ארשימו ? רוטחל ןרק שי יכו-וכו אכיא ימו
 -'וכו יתייא ? הרוחש לש וזיאו הנבל תלוננרת לש איה ןהמ וזיא :ול ורטאו םיציב יתש ול ואיבה
 --'וכו אציצר ?הרוחש זע לש יהוזיאו הנבל זע לש יהוזיא :םהל רפאו תוניבג יתש אוה איבה
 ונל הארה--'וכו יוחא .סנכנש ןכיהמ-ליאעדזאכיהמ ?וחור אצוי ןכיהמ ,ותציבב תמש חורפא
 חתפב הסנכנ אלו החתמו תלצחמ איבה-'וכו יתייא . (םרונ אוהש) ודטפהב הוש וניאש ילכ

 -'וכו ונייה .(לתוכה תא) ורתפו םודרק ואיבה--'וכו וןתייא .(חתפה ןט הבחרו הכורא התיהש)
 / הארשכ--'וכו יזח יכ .דחא דחא םאיבה--'וכו והניתייא .ודספהב הוש ונניאש ,ילכ והז

 = -ךתניפפ ירש .ןפפל-אנופסל . ןאכל ואבי וירבח לכש ,בשח ,(בשומל םירכ) םידברמ םישש
 --'וכו אטמ יכ .םתורפעמ רפע ומע חקל ,ךלוה ונדועב--וכו יתאד ידהב . ךתניפס רתה
 םיבצנש) וב שיש ,(םלועבש םימה לכ תא םיעלוב וימיטש ,םיב םוקס) "ןיעילבה תיב,ל עינהשכ
 םלוכבש ןורחאהו ובל לע (ודי) חינמ ינשה ,ושאר לע ודי תא חינט דחאה ,םיליספ השלש (םש
 (ומוקטל) אבשכ--'וכו אתא יכ . ןיעילבה תיבמ םימ דכ חקל--'וכו לקש ,וירוחאל ודיב הארמ

4% 



 5 | .תורוכב :ילבב דומלת

 ושקא ,והילע אָרְש ,והָירְפעמ לקש . ּוהְניִא יִנָה ואל :ל"א .וגעְמ ווהד הנח
 ,יִעיִלְב יִּבָמ יִתְד ,אָמ ּוהְנָה יִתָיַא !והְל דָבַע ,תיִעָבִּד לכ : ל"א .אָכְלַמ יִפַאְל
 יִאָמְק : היב ודשּו ּולמ .וכְל ּוליזַאָו יאַהְל ּהויְלמ : וה רמא .אָרְניִתַב והְנדש
 . לזָאְו ולְכּו יהָיפְתַּכ טומשד דע ּולַמ .והְל עַלָב אָק הָוַה יאָמ

 (א/ר\./%-/7/7%א./7%/7%-/7%/ לא ע-,.על-/7-/7//

 יח
 .ישילש קרפ

 .עֶרֶה ןושְל (א ,

 ּףְל ףיסוי המו ךֶל ןַתַי המ, דימ : ארמיז ןב יסוי 'ר םושמ ןנחוי ר"א
 ,לָמּומ התאו ןיפוקז םדא לש וירבא לכ :ןושלל היבקה רמא ?י"הָיִמְר ןושל
 יתש ךל יתפקהש אלא ,דוע אלו :םינפבמ התאו ץוחבמ םדא לש וירבא לכ
 ? הימר ןושל ךל ףיפוי המו ךל ןתי המ--רשב לש תחאו םצע לש תחא , תומוח

 , ערה ןושל רפסמה לכ : ארמז ןב יסוי יבר םושמ ןנחוי יבר רמאו
 יִמ ּונָּתַאְּּוניִתְפְש ריִּבְגנ ּונְנשְלְל ּורָמָא רָשַא, : רמאנש ,רקיעב רפוכ וליאכ
 .י"ּונל ןודא

 ולבקמלו ורפסמל תגרוה :אָתְלִּת לָטְק יאַחיִלְּת ןושל : יִרָמִא אָבְרִעַמְּב
 . וילע םירמואלו

 ?ןושלל;די שי יכו + +ןושל דָיְּב םייחו תֶַמ. דימ :אנינח רב אמח ר'א
 התיממ הניא די המ יא .התיממ ןושל ףא ,התיממ די המ :ךל רמול אלא
 טוחש ץח. : ל"ת ?הל ךומסב אלא התיממ הניא ןושל ףא ,הל ךומסב אלא

 .סכ  ,תי ינשת8 .ס | ,כי סט ,ג ,כק סינסתב
------ 

 ול רמא-'וכו ל"א . (םצראמ ורקענש יפל) םיאכודמו םינועמ םהש ,םארו רסיקה ינפל םדימעה
 , םרפעמ חקל זא--'וכו לקש .(םריכה אל ךכ לכ םיאכודמ םתויהמ יכ) םה הלא אל : רסיקה
 חמ לכ--'וכו תיעבד לכ .(ודדועתה םצרא רפע חירמ יכ) ךלמל םינפ וזיעה םהו םהילע וקרז
 , ןיעילבה תיבמ (םבאשש) םיאבה ,םימה םתוא איבה-'וכו יתייא .,םהל השע ,הצור התאש

 לא וקציו ואלמ--'וכו ולמ .םכל וכלו וז (תיבח) ואלמ--'וכו הוילמ .תיבח ךות לא םכפשו
 .םתוא םיעלוב *ןיעילבה תיב, ימ ויה (תיבחה לא וקציש) םינושאר םינושאר לכא , (םימ) הכות
 .הלכו ךולה וכלהו םהיפתכ וטמשנש דע ,םיכלוהו םיאלממ ויה--'ןכו ולמ

 רתוי דוע הריטש וזיא-'וכו ןתי המ .םיתפשה-רשב לש .םינָשה תורוש-םצע לש
 ורמא רשא .(םיהלאב) תדה דופיב--רקיעב 3 הימר ןושל ,ךל ףיסוהלו תתל ילע הלועמ
 םירמוא םה ולאכ ,(הרעב תוטסוחה תוסוחה לע וננושלב רבנתנ) "ריבגנ וננושלל, םירמואה--'וג1
 .(רקיעב םירפוכ) "ונל ןודא ימ,,

 ןושל רפסמה ןושל) תישילש ןושל :םירמוא (לארשי ץראב) ברעמב--'וכו אברעמב
 .השלש תגרוה (רפסמ אוה וילעש ,שיאה ןיבו ,רפסמ אוה וילאש ,שיאה ןיב תישילשה איהש ,ערה

 . ץחכ קוחרמל תגרוה איהש-םנושל טוחש ץח
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 ; ל'ת ? המא 'נו 'מ דע ןושל ףא ,המא 'נו 'מ דע טוחש ץח המ יא .ג"םֶנושְל
 ."ץֶרָאָּב ףלהמ םֶנושְלּו םֶהיִּפ םימשב ותשו

 .אָינְלִפ יִב אָרּונ אָּכִא :רַמָאְּד ןוגְּכ :הבר רמא 1אָשיִב אנשל ימד יִכיִה
 :רמאו ר"הלב קיִּפַמְד אלא ?אוה אָמְלָעַב אָתְלִמ יול ,דָבָע אק יאמ :ייבא ל"א
 .יִרָוכְו אָרְשְב אָכָאְד איגל יב אלא ,אָרּונ אָחְּכִמְשִמ אָכיַה

 אנשל םושָמ הב תיל ּהָרָמ יִּפאְב הֶרָמַאָתִמְּד ,אָמְלִמ לכ :הבר רמא
 אה יִכ אָנִא :ל"'א !אשיב לנשילו אָפְצּוח אכיאד ,ש"כ :ייבא ל"א .אָשיִב
 .ירוחאל יתרזחו רבד יתרמא אל ימימ :י"ראד ,יל אָרְיְבְס יסוי 'רד

 תיל אָתְלִת .יִפְאְב הָרְמאָקְמְּד ,אָתְלִמ לכ :אנה בר רב הבר רמא
 . -ָךְרְבַחְד אָרְבַחְו היל תיא אָרְבַח-ךֶרְבַח ?ם"מ .אשיב אנשיל םושמ הב
 . היל תיא : אָרְבַח

 לש ותבוטב םדא רפסי לא םלועל :אָרְּפְמ ברד הּוחַא ימיד בר יִנֶת

 .ותּונג יריל אב ותבוט ךותמש ,וריבח

 .רֶסּומ תוחְכות \ב

 אל .ּונָרְטְסִי אל ,ונכי אל  לוכי-+'ֶּדָבְבְלַּב ףיִחֶא תֶא אָנְשֶת אל, :ר"ת
 רבד האורל ןינמ .רבדמ בותכה בלבש האנשב- "ךבבלב, : ל"ת ? ונללקי
 אלו וחיכוה .יִבֶתיִמְע תֶא םיכות חָכוה, :ל"ת ?וחיכוהל בייחש ורבחב הנוגמ
 וינפ וליפא לוכי .םוקמ לכמ--"חיכות, :ל"ת  ?ונחיכויו רוזחיש ןינמ ,לבק
 .*"אטח ויִלַע אָשִת אלו, :ל"ת ?םינתשמ

 םא .חיכוהל לוכיש ימ הזה רודב שי םא ,ינא המת :ןופרט ר'א :אינת
 ר"א .'ךיניע ןיבמ הרוק לוט. :ול םירמוא ,"ךיניש ןיבמ םֶסיִק לוט, :רמאי

 .זי ,טי כקו .ע | ,גע סילסת4 1 ,ט סימרי1

 תיבב שא שי-'וכו ארונ אכיא .(?ערה ןושל איה המ : רמולכ) ריוצי ךיא--'וכו ימד יכיה
 ? טתס םירבד (תעדוה) יולג אלא הז ןיא אלה ,הזב השוע אוה המ--'וכו דיבע אק יאמ . ינולפ
 ,שא היוצמ .הפיא : ערה ןושלב הלאה םירבדה תא ויפמ איצומ אוהש אלא--וכו קיפמד אלא

 = .(םיגדו רשב דימת םש םילשבמש) םינדו רשב םש שיש ,ינולפ תיבב אל םא

 ןיא (רבדה רפוסמ וילעש ,שיאה ינפב) וילעב ינפב רמאנה רבד לכ--'וכו אתלמ לכ
 --'וכו אנא .ערה ןושלו הפצוח ןאכ שיש ,ןכש לכ אלה--'וכו ןכש לכ  .ר"'הל םושמ וב
 ,וילע רבדמ ינאש המ עמוש רבדה לעב םא ,תוארל-ירוחאל יתרזחו .יסוי 'ר ירבדכ בשוח ינא

 | . וינפב םג רבדמ יתייה אלש המ יתרבד אל וינפב אלש יכ
 הלגמה) ערה ןושל םושמ וב ןיא , םישנא השלש ינפב רטאנה רבד לכ-וכו אתלמ לכ

 ךרבח לש ורבחל סגו רבח שי ךרבחל-'וכו ךרבח .(ערה ןושל לש אטח וב ןיא ,רבדה תא
 ויעמושש אוה עדוי יכ ,דוסב רמשי רבדהש ותעד ןיא ,השלש ינפב רבד רמואה :ררמולכ) רבח שי
 : .(םיברב הלני רבדהו ורבחל שיא שיא והולנו

 אלו ורבח תא הכי אלש , ריהזהל אלא אב אל .בותכהש רשפא--'וכו ונכי אל לוכי ב
 . וינפ וניבליש דע םיברב וחיכוהל ול רתומש-םינתשמ וינפ ןליפא ?'וכו וייחל לע ונרטסי
 רורצ תא (רסה) חק--'וכו םפיק לוט . 'וכו הזה רוהב אצמנ ול יתייה אלפתמ--ינא המת

 --יוכו הרוק לוט .(ודיבש העודי הרבע לע ותוא חיכומ אוהשכ :רמולכ) ךינש ןיב רשא ץעה

 .ךדיב רשא וזמ הלודגה הרבעה תא רסה :רמולכ
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 17 .ןיברע :ילבב דומלת

 \ ןנחוי ר"א ..חיכוהל עדויש ימ הזה .רודב שי םא ,ינא המת :הירזע ןב רזעלא |
 .ףסוי ןב אביקע הָקָל םימעפ הברהש ,ץראו םימש .ילע ינא דיעמ :ירונ ןב
 .,הבחא יב ףיסוהש ןכש לכו ,לאילמג ןבר ינפל וילע לָבוק יתייהש יִרָי לע
 ןכיה דע .י"ָּבָהֶאְיו םֶכָמְל חכוה יש ןפ ץל חכות לַא. :רמאנש המ םייקל
 :רמוא ןנחוי יבר :הללק רע :רמא לאומשו ,הָאַּבַה דע : רמא בר + החכות
 8 .הפיזנ דע |

 .הָרּומָּמ
 .ןושאר קרפ

 ּ?הַמ לַעְּבְש הָרות בּותְכְל רָתְמַה

 'רד ּהיִמְשִמ רֶָמָאְקְו בָתיִד ,הימרי ברל היִחְּכִשַא ,ימיד בר קיל יִּ
 ?םויב אלא םיבירק ןיאש ,חבזה םע םיאבה םיכסנל ןינמ :יול ןב עשוחי
 יא :רמא .םויב םיכסנ ףא םויב םימלש המ--ץםֶכיִמְלַשְלּו םֶביִּבְסְנְלּו, :ל"ת
 ימ אָּתְרִנִא היל הוה יאו .ףסוי ברל יִחְלָש ,אָתְרַנַא בָתְָכִר .ּהיַחְכַשַא
 רמא אבא רב אייח 'רד ּהיִרְב אבא יבר רמא אָהְ ,אָחְלְשַמְ רָשַפֶא
 ? ורכש לטונ וניא ,ןהמ דמולהו ,הרותה יפרושכ- --תוכלה .יבתוכ :ןנחוי יבר
 ;רמוא דחא בותכ : שיקל שירד חיִנְמְגְרִתִמ ינמחנ רב הדוהי יבר שרד
 םיִרָבְּרַה יפ לע יּכ. :רמוא .דחא בותכו ;"הֶָלאָת םיִרָבְדַה תא ּךְל בת
 ,בתכב םרמואל יאָשַר התא יא-הפ לעבש םירבד :ךל רמול ? "הלאה
 ךל בתב, : לאעמשי 'ר יבד יִנָתָו .הפ לע םרמואל יאשב התא יא--בתכבשו
 :יִרָמָא ? תוכלה בתוכ התא יא לבא ,בתוכ התא "הלא.--."הלאה םירבדה תא

 אָתְבְשְב אָתְדִנַאְד אָרפסב יניעמ ל"רו ןנחוי 'ר אָחְ ,ינאָש אָּתְדַח אָתְלַמ אָמְליִד
 לאו הרות רקעית בטומ : ירמא--+וֶדַתְרות ּורָפַה "הל .תושעל תֶע :יִכָה ישר
 . לארשימ הרות חכתשת

 .וכק ,טיק סינסת4 .זכ ,דל תומס .ט) ,טכ רכדמכל .ק ,ט ינסו

 יתיארשכ ,וילע ןנואתמ יתייה-וילע לבוק יתייה .ורבח ינפ תא ןיבליש ילבמ-חיכוהל עדויש
 --האכה דע ?ורבח תא חיכוהל םדא בייח המכ דע--החכות ןכיה דע . ןוגה וניאש רבד וב

 .וב רעגיש דע-הפיזנ דע . חיכומה תא ללקי הזש רע-הללק דע .ויתוחכות לע ונכי חכומהש דע

 ,,הימרי 'רל ואצמ , לבבל לארשי ץראמ ימיד בר' הש וצו ימיד בר קילס יב
 יתאצמ ול :ימיד בר רמא-'וכו היחכשא יא רמא .יול ןב עשוהי 'ר לש 5 רמאו בשיש
 -'וכו הוה יאו .ףסוי ברל (בתכמב תאזה הכלהה תא) חלוש יתייה ,תרגא יל בותכי רשא ,שיא
 ךותמ-ןהמ דמולה .אלהו-אהו ?(התוא) חולשל ול היה רשפא םולכ ,תרגא ול התיה ולו
 םירבדהש עמשמ--'וגו םירבדה יפ לע .ולש ןמגרותה--הינמנרותמ .הלאה הכלה ירפס
 הנוש (השדה הכלה) שדח רבד ילוא : (ובישה) ורמא--וכו ירמא .הפ לעב תויהל םיכירצ

 .ךכ ושרדו תבשב הדגא ירפסב םינייעמ ויה--'וכו ינייעמ .ירהש--אהד . (ובתכל רתומו) אוה

 רקעית .הרותה תא ריפהל רתומ ,םשה תשודק םשל רבדה תא םישועשכ-'וכו\ תושעל תע
 .הפ לעבש הרותה תא בותכל רסואה ןידה רקעיש בטומ--הרותה
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 לארשי תורפס 8

 ,הָליִעְמ
 , יעיבר קרפ

 .הָרְזָּנ לּוטּב

 אלשו תבש ורמשי אלש ,לארשי לע הרזג תוכלמ הרזג תחא םעפ
 .םהמע בשיו ךלהו יִמוק רַפְסְו יִלָבורָטְסיִא ןכ ןבואר 'ר ךלה .םהינב ולומי
 :ןהל רמא .ינעי :היל ורמא ?רישעי וא יִנָעַי ,ביוא ול שיש ימ :ןהל רמא
 .ָהּולְטְבו .רמא תיִבָט :ורמא .ונעיש ידכ ,תבשב הכאלמ ושעי אל ןכ םא
 רמא .שיחכי :ול ורמא ?אירבי וא שיחכי ,ביוא ול שיש ימ :ןהל רמאו רזח
 ,רמא תיִבַט : ורמא .ושיחכיש ידכ ,םימי הנמשל םהינב תא ולומי כ'א :ןהל
 ?הרזגח תא לטביו ךלי ימ :ורמא .םוריזחה ,ידוהי אוהש וב וריכה .הולטבו
 רזעלא יבר ?ךלי ימ וירחאו .םיפנב דמולמ אוהש ,יאחוי ןב ןועמש 'ר ךלי
 םתא םילוכי ,םייק אתפלח אבא היה וליא :יפוי 'ר םהל רמא .יפוי 'רב
 ,םייק אבא יאחוי היה וליא :ש"ר ןחל רמא !הגירהל ךנב ןת :ול רמול
 אַמְלּד ,לֶזֶא אָנַא : יסוי 'ר םהל רמא ?הגירהל ךנב ןת :ול רמול םתא םילוכי
 ותארקל אצי .הישנפל אָלְּד היִלָע לָּבִק .אָעַפְּתְסִמ אקד ,ןועמש יבר היל שנע
 החפש המ :רמאו ןועמש 'ר הכב .םהמע אבא ,םכנוצר :רמא למ ןב
 לכמ סנה אבי ?תחא םעפ אל ינא ,םימעפ 'ג ךאלמ הל ןמרזנ ,אבא תיב לש
 ,ןוילמת ןב :רמא ,םֶתָה אָטִמ יִּכ ,רסיקד היִּתְרְכְּב לַע ,אוה םיִּדְק .םוקמ
 המ לכ ּגליִאָש :ןהל רמא .לֶא ,קפָנ *חיל ורק ןויכ !אצ ,ןוילמת ןב !אצ
 ,אָתְרַנָא איהֶהְל ּוחְּכְשַא .ועָבד לָּכ לקשל אְָנְל והָניִליעְו .לַאָשִמְל ןוכְל תיא
 ' .םוערק ,ּהילָקש

 תחנהו חצמה יפלכ תורעשה תזיזנ) ימוק לש תרופסת ושאר תורעש תא רפס-ימוק רפס
 .ידוהי אוהש וב וריכי אלש ידכ ,(םירכנה לש תרופסת התיה וזו ,שארה ירוחא תירולב
 תא--םוריזחה .רמא הפי-רמא תיבט .םידוהיה-ושעי אל . תוכלמה ילודג םע-םהמע
 ול רמול ולכותה ,יח אתפלח יבא היה ול-'וכו אתפלח אבא היה ולא .ולטבש תוריזגה
 'ר שונעי אמש ארייתס היה אוה יכ) הנירהל ינב תא ןתאש ,יל רמול םילוכי םתא ןיא ךכ ,'וכו
 תא ןיבה אל ןועטש 'ר יכ-'וכו יאחוי היה ולא .(ךרדבוונב רזעלא 'ר תא ותונדפק בורמ ןועטש
 ב ,ןועטש 'ר (ינב רזעלא תא) ותוא שונעי ןפ ,(ךלאו ךלוה ינא-'וכו ליזא אנא . יסוי 'ר לש ותנוב
 .םירשה רחא םש--ןוילמת ןב .ותוא שונעי אלש ,ןועמש 'ר  וילע לבק-'וכו ליבק . ינא ארי
 לש ותבב סנכנו ןוילטת ןב םדק-'וכו םידק .ונטע אוב ןכלו רש ידי לע םג ולו-םוקמ לכמ
 רשאכ-'וכו ןויכ .(רפיקה תיבל) הטש ןועטש 'ר אבשכ-'וכו אטמ יכ . (הענתשנו) רפיקה
 והנילייעו .לואשל םכל שיש המ לכ ולאש :רפיקה םהל רמא--'וכו רמא . ךלהו אצי ול וארק
 איהה תרגאה תא ואצמ-'וכו וחכשא .םיצור םהש המ לכ תחקל ,רצואה תיב לא ספינכהו-'וכ\
 . הוערקו הוחקל ,(תורזגה תרגא).
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 ו 9 | .דימת :ילבב דומלת

 .דימּת
 .יעיבר קרפ

 .ןודקוס סורְְנְַּכְלַא נפל בננה יִמְכַמ (א

 +ןהל רמא .בגנה ינקז תא ןודקּומ םורדְנַסְּכָלַא לאש םירבד הרשע
 .ברעמל חרזממ :היל ורמא ?ברעמל חרזממ וא ,קוחר ץראל םימשה ןמ
 ןילכתפמ לכה--ברעמב המח ,הב ןילכתסמ לכה--חרזמב המח ירהש :עדת
 וארבנ םימש :םהל רמא .הב ןילכתסמ לכה ןיא-עיקרה עצמאב המח ,הב
 אָרָּב תיִשאָרְּב. :רמאנש ,הלחת וארבנ םימש :ול ורמא ?ץראה וא ,הלחת
 :ו5 ורמא ?ךשח וא ,הלחת ארבנ רוא :םהל רמא .י'וגו "םיִמָשַה תֶא םיִהְלֶא
 והזיא :ול ורמא ? םיִּכַח יִרְקִתִמ ןיִד יא : םהל רמא .יִרְתַפ הל תיל אַ אָתְלִמ
 +רובג והזיא :ול ורמא ?רובג ירקתמ ןיד יא : םהל רמא .דלונה תא האורה ?םכח
 +? רישע והזיא : ול ורמא ?רישע ירקתמ ןיד יא :םהל רמא .ורצי תא שבוכה
 המ .ומצע תימי : היל ורמא ?היחיו שנא דָּבָעְיש המו :םהל רמא .וקלחב חמשה
 לבקתיו םדא השעי המ : םהל רמא .ומצע תא הָיַחְי ? תומיו שיניא דיבעי
 + וכְדיִּדִמ אָבַמ יִדיִּד : והל רמא . ו 0 ינפַי : ול ורמא + תוירבה לע

 ורמא יפמ םיִכַח ווכינמ ןיד וא ן :םהל רמא .אתשביל יקל רע הית
 רמא .ךל אָנְרתְפ אָרַחכ ,ןל ףְרמָאד אָתְלִמ לכ אָחד ,ןיוש אָרַחַכ אָנְלִּכ :ול
 אָנְלֶמ :ןוהל רמא .חַצנ אָנמש : ול ורמא ? ןלבקל ןותסרתא ןיד המ :ןוהל
 +בָדָכ .אכלמל יִאָי אלו אָכְלמ דיב ןָטְלָש : ול ורמא ?ןיִכְלַמ תדזגב ןוכֶל
 . ןוהיִראָוצ "לע אָבַהְדְד אָביִנמ ירש\ ןוגראָר ןישּובְל ןוהְתָי שָּבְלַא דימ

 ו תיטלרכצ

 --וכו ןיד יא . (ונרתפיש ימ ןיא) םירתופ ול ןיא הז רבד-ירתפ הל תיל אד אתלמ
 חמשה .תויהל דיתעה תא -האורו הפוצה--דלונה תא האורה ?סכה ארקנה הז אוה ימ

 ?היחיו םדא השעי המו-'וכ| ריבעי המו .אוה ךורב שודקה ול הנמש  ,ולרוגב-וקלחב
 תוגונעת עבשי-ומצע תא היחי . הזה םלועה ןמ הנה ומצע ליפשי--ומצע תימי

 אבמ ידיד .תוירבה לע אשנתי אלו ןוטלשו תוכלמ .אנשי--'וכו  ינסי  .הזה  םלועב
 --רכו אמיב .םדא ינב םע הבוט השעיו ןוטלשו תוכלמ בהאי : םכלשמ הבוט יתצע-'וכ]
 םהילע תבשיתמ םתעד ןיא ,םיה ידרוי לכ ירהש-'וכו אהד ? השביב וא רוגל בוט םיב םאה

 םיוש ונלוכ-'וכו אנלוכ ? רתוי םכחה םכב אוה יפ-'וכו ןיד יא .השביל םילוע םהש דע
 םתא הז עודמ-'וכו ןותפירתא ןיד המ . והונרתפ דחי ונלוכ ,ונל תרמאש רבד לכ ירהש ,דחי

 ןטשה--חצנ אנטש ?(םיבורמה וננהש יפ לע ףא ,ונתד תא םילבקמ סכניאש) ונל םיממוקתמ

 .תרזגב םכתא גורהא םא ושעת המו-'וכו אנליטק . (םילילא תדובעל סכתא העתט ןטשה) חצנמ
 רנל תושעל התא לוכיו) אוח ךלמה דיב 5 --'וכו ןטלש ?(ילש תוכלמ רבדב) ךלמ
 -'וכו שיבלא .(הערל ונב עגת אלש ונתחטבה אלה) רקשל ךלמל האנ אל לבא , (ךצפחכ
 . םחיראוצ לע בהז דיבר הלתו ןטגרא ידגב םתוא שיבלח
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 . ןדעה ןנ יִנָפְלְו םישְנה תֶקָלְָמַמַּב רָדְנַסְכְלַא (ב

 ,ָּתְלְזַא תיִצִמ אל :היל ורמא .יקירפא תנידמל למל אָיִעָּב :!הָל רמָא
 אָנְלישמ יִבָה .ּוטְמַא ,אָעִלְָא אל ינפ אל :והל רמא .ךשח ירה יִקְסֶפַמ
 ,אָרְבַהְב יִשְרַפְ יִאְבּול יִרָמַח יִתְיַא :היל .ורמא רָּבְטֶא יאמ אלא ,ןוכְל
 .ףְרַתֶאל תיִתאְו והגב ּתַטקנ תיִחֶט יִכד ,אָסּנ יאַהְּב רטקו יִנְממד יִרובק יִתיאְ
 אָבְרַק רט אָעָּב .יִשָנ היִלְבְ אָזוחַמ אּוהַהְל אָמִמ 0 יִבָה דבע
 : ירמא-ךל ןנלמק יא ,לַשְק יִשָנ :ירמא ,ןל תל יא : היל יִר ,והידהב
 אָבַהְדְר אמהנ היל ותָיַא . אָמָהנ יל ותא : והל רַמָא .יִשנ אָכְלַמ
 : היל .ורמא ?אבהדד אמהנ יִשָנֶא יִלְבָא ימ : והל רמא . אבהרד אָרותָּפַא
 יכ ?אָבָחְל תיִתְאו ְתְלקְשד ,ְרתֶאְב אמהנ הָוַה אל ,תיִעָב אמהנ יא אלא
 דע אָיִמָש יִתְיִַה ןודקומ םורדְנַסְּכְלַא אנא :אָעחַמְד אָבְּבִא בַהְּכ ,יִתְצְו קפנ
 . אָיִשְנ ןמ הצע תיִפָליִו אָיִשְנ יד יקירפא תנידמל יִתיִתָאה

 9 היָדיִב ווָה ,אָמַהנ | לָכָא א אקו אָנַיְעַמ .אּוהַהֶא ביתי ,יִתְשְו לקש יִכ
 אָניעמ יאַה ּהָנַכ עַמָש :רמא .אָחיִר והְּב לַפְנ ,והְל יִרָוחְמּד יִרַהְּב . םיחולמ
 ילד :ד'א ,הּיִפַאְב אָרַמ אמ :ּוהְנְהִמ לקש :יִרְמָאְד אָבִַא .יִתֶא אק ע'גמ
 הָז, :היל ורמא !אָבְב יל וחתפ :אלק אָמְר .ע"גד אָהְתִַל אָמַמִּד דע ,הילב
 ,,אָנְביִשַח בשָחַמ ,אָנִא אָּכְלַמ--אָנַא :והְל רַמָא . "וב ּואבָי םיקידצ 'הל רַעָשַה
 אָבַהַדְו אָפְמּכ היִלָכְל היִלְקַ ,אָתֶַא .אָרַח אָתְלָנלּ היל ּובָהָי !יִּדִמ יל ּובַה

 .כ ,תיק סילסח1

 תיצמ אל . אקירפא תנידמל תכלל הצור ינא : (בגנה ימכחל) םהל רמא-'וכו והל רמא (ב
 אל . ךרדה תא םיקיספמ !הלילבו םויב ךשח םוקמ) ךשה ירהש ינפמ ,תכלל לוכי ךניא-'וכו

 ורמא) ןכל , םכתא לאוש ונא ךכ ליבשבו (יתטלחה ךכש) ךלא אלש יל רשפא יא-'וכו יג
 (תכלל םילוכיה) םיכלוהה , (הנידמ םשג בולמ םירומח אבה-'וכו יתייא ? השעא המ (יל

 (ךשחה ליחתמ םשש) הז דצמ (לבחה שאר תא) רושקו םילבח לש תויעקפ אבהו ,ךשהב
 .ךמוקמל אובתו (לבחה ךרד בושל ידכ ,ךדיב זחאת ינשה לבחה \ הצק תא) םהב זחאת ךבושבו

 -"ןכו אעב .םישנ לש הלוכ התיהש , תחא ריעל אב-'וכו אטמ . ךלהו ךכ השע--וכו דבע
 םישנ : ורמאי ,ונתוא גווהת םא : (םישנה) ול ורמא-'וכו ירמא . .ןמע המחלמ תושעל הצר

 ואיבה-אמהנ ול ותייא .והוגרה םישנש ,ךלמ : ךילע  ורמאי , ךתוא גורהנ ונחנא םאו ,גרה

 ינב יכו-'וכו ילכא ימ .בהז לש ןחלש לע בהז לש םחל ול ואיבה--'וכו ותייא . םחל יל
 תחקלש ,ךצראב םחל היה אל םולכ ,שקבמ התא םחל םא-'וכו אמהנ יא ? בהז םילכוא םדא
 ,יתייה הטוש ,ינודקמה רדנסכלא ,ינא :ריעה רעש לע בתכ ,אצישכ--וכו קפנ יכ ? ןאבל תאבו

 . םישנה ןמ הצע יתדמלו (םישנה תכלממ תנידמב) םישנה לש אקירפא תנידמל יתאבש דע
 ויהו ,םחל לכאו .ןיעמ לע בשי  ,(האלה םשמ ול ךלהשכ) אבו חקלשכ-'וכו ליקש יכ

 ! --ןכו הנימ עמש .(בוט) חיר םהב סנכנ (םימב) םתוא ופטששכ . םינטק םיחולמ םיגד וידיב

 הלאה םימה ןמ חקלש ,םירמוא שי-'וכו אכיא .ןדעה ןגמ אב הזה ןיעמהש , המ חכומ
 ןנ חתפל עיגתש דע ,(ןיעמה לש) וכרא לכל הלעש ,םירמוא שיו ,וינפ תא םהב ץחרו
 ךלמ ינא-'וכו אנא !רעשה תא יל וחתפ : (רמאו) ולוק תא אשנ--'וכו אלק אמר .ןדרעה
 אתא .םדא ןיע לש לגלג ול ונתנ-'וכו היל ובהי !המ רבד יל וגת ,יכנא בושחו יננח
 .תא תחא םינזאמ ףכ לע חינה) ומע ולש בהזהו ףסכה לכ תא לקשו (לנלנה תא חקל אב-'וכו
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 אָתְלְנלְג : ל"א ?יאה יאמ :ןנברל והל רמא .לקֶת הָוְה אָלְו הידהּב היליד
 ורמא ?אוה יכהד יאמִמ :והל רמא .עַבָש אק אָלִּב ,אָמְרּו ארשבד אניעד
 אל ןודבַאנ לואש. : ביתכד , לֶקְּת רַתְלַאְלו ָּיִסּכ ,אָרְפְע לילק לוקש :היל
 | | .ויהָנְעּבְשַת אל םֶרָאָה ניו הָנְְּבָשַת

 ,הְּנ
 .ישילש קרפ

 = +םיִדָחֶא םיִמָכְח לש ּבְִע (א
 םעפ .יתייה םיתמ רבוק :ןנחוי 'ר אָמיִת יאו ,רמוא לואש אבא :אינת

 ,תואסרפ שלש וירחא יתצרו תמ לש תילוקב יתפנכנ ,יבצ רחא יתצר תחא
 גוע לש :יל ורמא ,ירוחאל יתרזחשכ .התלכ אל תילוקו יתעגה אל יבצו
 תחא םעפ ."תייה םיתמ רבוק :רמוא לואש אבא :אינת .התיה ןשבה ךלמ
 יתרזחשכ .ימטוח דע תמ לש ויניע לגלגב יתדמעו יתחת הרעמ החתפנ
 ?הָוה םָנִנ לואש אבא ,רמאת אמשו .הָוָה םולשבא לש ןיע :ורמא ,ירוחאל
 ךורא ןופרט יברו ,הָוָה ופתכל עיגמ ןופרט 'רו הוה ורודב ךורא לואש אבא
 עינמ ריאמ .יברו הוה :ורודב ךורא ע"רו ,ופתכל עיגמ אביקע 'רו הוה ורודב
 ורודב ךורא יברו ,ופתכל עיגמ יברו הוה ורודב ךורא ריאמ ירו ,ופתכל
 בר ,ופתכל עיגמ ברו הוה ורודב ךורא אייח 'רו ,ופתכל עיגמ אייח 'רו הוה
 אָדאָו הוה ורודב ךורא הדוהי ברו ,ופתכל עיגמ הדוהי ברו הוח ורודב ךורא
 הינלפ דע אָלְיד אָבַאְל היל יאק אָחיִדְּבְמופְד אָניְכְתְשְרפּו ופתכל עיגמ אליד
 .ּהיִצְרַח דע אניכתשרפל היל יאק אָמְלַע יִלְכְ

 .ומא יִעָמְּב דֶלּוה (ב

 ,חנומו לפוקמש סקנפל + ומא יעמב המוד דל המל :יאלמש 'ר שרד
 היָחובְנַפ 'ב לע ויָבקַע 'בו ויָתובוכרא 'ב לע ויליצא 'בו ,ויעדצ 'ב לע וידי

 .כ ןזכ ילכמ1

 ערכה אל ןיעה לגלנ) לוקש היה אלו (ןיעה לגלג תא הינשה םינזאמה ףכ .לעו ויתורצוא לכ
 וניאש ,םדו רשב לש ןיע לגלנ-'וכו אתלגלנ ? תאז המ-יאה יאמ .(ףסכהו בהזה דבוכמ
 ?אוה ךכש ,עדוי ינא ןיאמ-'וכו יאממ .(בהזו ףסכ רובצלמ עבשת אל םדאה ןיע) עבש

 | .(הטמל ערכָי) לוקש היהי דימו ונסכו רפע טעמ חק-'וכו לוקש
 . המוקה רצק--םננ .ךריה םצע--תילוק .(וא :רמולכ רמאת םאו--אמית יאו א

 ידימלת תא שמשש) שמשה (שיא םש) אדא--אלייד אדא .  הרותב לודנ :רמולכ-ךורא
 (והבגב עיגה) ול דמע-'ו-ו יאק . אתידבמופב הדעה שאר ,שיא םש-אניכתשרפו .(םימכחה

 .ויצלח דע אניכתשרפל עיגה (םדאה ינב רתיו) םלועה לכו-'וכו אמלע ילוכו . ויצח דע

 . --ןיתובנע .ויכרב-ויתובוכרא .ויתועורז-ויליצא  .ויתוקר-ויעדצ .רפפ-סקנפ (ב
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 :תלכוא ומאש הממ לכואו ;חותפ ורובטו םותס ויפו ויכרב ןיב ול חנומ ושארו
 אציש ןויכו .ומא תא גורהי אמש ,יִעְר איצומ וניאו ,התוש ומאש הממ התושו
 .תויחל לוכי וניא ,ןכ אלמלאש ,חותפה םתסנו םותסה חתפנ ,םלועה ריואל
 דע םלועה ףוסמ טיבמו הפוצו ושאר לע ול קולד רנו .תחא העש וליפא
 ירהש ,ּהַמְתִּת לאו .ו"ךֶשח דלא ורואל ישאר יִלַע ור ולָחְּב :רמאנפ ,ופוס

 והזיאו | ל"ינרמשי ַהְולֶא יִמיִּכ םֶדַק יִחְִִ יננְתַ ימ : רמאנש ,םימיה ןתואמ
 .הדיל יחרי ולא :רמוא יוח ?םינש םהב ןיאו םיחרי םהב שיש םימי
 ִּףֶבְל יִרָבּר ּךִמְתַי יל רָמאיִנ ירי :רמאנש ,הלוכ הרותה לכ ותוא םידמלמו
 = ויפ לע ּורָטְסּו ךאלמ אב ,םלועה ריואל אבש ןויכו .יָיַחְו יִתוצְמ מש
 ,םשמ אצוי ניאו .י'ץֶבר תאָטַח חַתָפְל, :רמאנש ,הלוכ הרותה לכ ּחְּכַשִמּ
 לאו קידצ יהת ?ותוא םיעיבשמש ,העובשה איה המו .ותוא ןיעיבשמש דע

 ךיניעב היה ,התא קידצ :ךל םירמוא ולוכ םלועה לכ וליפאו ,עשר יהת
 :הרוחמ ,ךב ןתנש ,המשנו םירוהמ ויתרשמו רוהטמ ה"בקהש ,עדוי יוהו :עשרכ
 . ךממ הלטונ ינירה--ואל;םאו ,בטומ--הרהטב הרמשמ התא םא ,איה
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 .אינפשיה-אימפסא .ורובט-חותפה .ויפ חתפנ-םותפה חתפנ .ללג-יער .םוירוחאה יקרפ

 ערה רצי וב טלוש ,םלועה ריואל אצוי אוהשכ-ץבור תאטח חתפל .ודיב (והכט) ופה -ורטס
 . הרותה תא חכשש יפל

 7/7 /-///"א/ר,ע ער 7.7 4 5
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 1-08 .תוכרב :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 הָכְלַה יקְרפ
 .תיִלְבַּבַה אָרְמְנה ךותמ

 .תוכְרְב
1 

 .עמַש תאירְקּב הָנָּכ תַנְצִמ
 0 (.א דומע ,גיי ףד)

 :אצי-ובל וכ םא ,ארקמה ןמז עיגהו הרותב ארוק היה .,אָתיִנְתִמ
 . בישמו האריה ינפמ לאוש--עצמאבו ,בישמו דובכה ינפמ .לאוש--םיִקָרַפַב
 ,דובכה ינפמ בישמו האריה ינפמ לאוש--עצמאב :רמוא הדוהי 'ר .מ'ר ירבד
 :םיקרפה ןיב ןה ולא .םדא לכל םולש בישמו דובכה ינפמ לאוש--םיקרפבו
 ,"עומש םא היהו.ל "עמש, ןיב ,"עמש.ל הינש ןיב ,הינשל הנושאר הכרב ןיב
 :רמוא הדוהי 'ר ,"ביציו תמא.ל "רמאיו, ןיב ,"רמאיו,ל "עומש םא היהו, ןיב
 המדק המל :החרק ןב עשוהי ר"א .קיספי אל "ביציו תמא,ל "רמאיו, ןיב
 הלחת םימש תובלמ לוע וילע לבקיש ידכ ?"עומש םא היהו,ל "עמש. תשרפ

 "עומש םא היחו.ש ? "רמאיו.ל "עומש םא היהו, .תוצמ לוע וילע לבקמ כ'חאו |
 .דבלב םויב אלא גהונ וניא-"רמאיו, ,הלילב ץיבו םויב ןיב גהונ

 . תורקל ?"ובל ןויכ םא. יאמ . הנווכ תוכירצ תוצמ :הנִמ עמַש .אָרִמִ
 .ָּחיִנהְָל ארוקב !ירק אק אָהְו ? תורקל

 --ובל ןויכ םא . עמש תאירק ןמז-ארקמה ןמז .עמש תאירק תשרפ-הרותב ארוק היה
 תשרפבש תוקספהה ןיב-םיקרפב .עמש תאירק תבוח ידי-אצי .הנבהו המעטהב ארקל ןויכ םא

 .השרפה וא הכרבה עצמאב--עצמאב . דככנ םדא םולשב לאוש-דובכה ינפמ לאוש .ש"ק
 . םולשה תכרב לע-בישמו .ול ערי אלש וינפמ אריתמ אוהש , םדא םולשב לאוש-האריה ינפמ
 תירחשב "הבר הבהא,-הינש . ברעב "םיברע בירעמה,,ו תירחשב "רוא רצוי,,--הנושאר הכרב

 םיביחש ,הרות דומלתב רבודמ "עומש םא היהו,,ב--הלילב ןיבו .ברעב "םלוע תבהא,ן
 תנהונ הניאש , תיציצ תוצמ לע רבודמ "רמאיו,ב--דבלב םויב . הלילבו םויב וב קוסעל

 | . םויב אלא
 אלו תוצמה םשל ןוכמ תויהל ךירצ תווצמה םויקש ,הזמ עמשמ-'וכו הנימ עמש

 אוה אלהו-ירק אק אהו .בטיה הרותב ארקל ןויכ םא--תורקל .וחמ-יאמ .רחא רבד םשל
 םא רפסה תא היגהל אלא ,ארקמה םשל אל ארוק אוה םא--הינהל ארוקב .הרותב ארוק
 | 9 . תואינש וב שי

1 
 ץבו ח



 יו דא "ושיש צץ" "וס ,'] ."י* / יקי יו ה .>.'ל + /' | \
 עי 0 ו יי 3 / % 8 + \ - ְש יח 7 , זי *

 / ו ל 5 %, . .

 לארשי תורפס 44

 יאמ .ןושל לכב :םירמוא םימכחו .יבר ירבד .הבתככ ש"ק : ר"ת
 רמא ?והָיִמַעט יאמ ןנברו .ּוהָי ןָתָיוהּב-'ויהו. :ארק רמא ?יברד ּהיִמַעַמ
 אּוהַה ?"עמש. ביתכ אָה יִמִנ יברלו . עמוש התאש ןושל לכב--"עמש. :ארק
 ןאַמְכ הל יִרְבְס ?ןנברו . ךיפמ איצומ התאש המ ךנזאל עַמָשַה : היל יִעְּבִמ
 יעָּבַמ אּוהָה ?"ויהו. ביתכ אה--יִמנ ןנברלו .אצי -ונאל עימשה אל :רַמָאְּד
 אקפנ ?היִל אנְמ 'ערפמל ארקי אלש.-יברו .עְרָפְמְל ארקי אלש : יהל
 אָרְמיִמְל .ישְרֶד אל "םירבדה, "םירבד. ?ןנברו ."םירבדה, "םירבד.מ היל
 ףִתְעַד אָקְלָס יִאַד ,הרמאנ ןושל לכב הלוכ הרותה לכד ,יבר רַבָסְד
 ,'עמש. ביתכד םושמ .ּרמָצַא ?יל .המל אָנְמַחְר בתכד "ויהו,--הרמאנ קיהלב
 לכב ד'ם יאר ,הרמאנ ק'הלב הלוכ הרותה לכד ,ןנבר יִרְבְסִד ארמימל
 ."ויהו, ביתכד םושמ ,ךירטציא ? יל המל אנמחר בתכד "עמש.--הרמאנ ןושל

 לכ אהת לוכי :"ךבבל לע םירבדה, :ערפמל ארקי אלש--"ויהו, : ר"ת
 ךליאו ןאכמ ,הנווכ הכירצ ןאכ דע-"הלאה. :ל"ת ?הנווכ הכירצ השרפה
 רַשַא. :רמוא אוה ירה :אביקע 'ר ל"א .רזעילא 'ר ירבד .הנווכ הכירצ ןיא
 . הכירצ הלוכ השרפה לכש :דָמָל התא ןאכמ- י"ףכבְל לע םייה ומ יִכְנָא
 יִנְתַמְד אָּכָא .אביקע 'רכ הכְלַה : : ןנחוי ר"א הנח רב רב הבר רמא ?הנווכ

 | ,\ סירכד1

 -יברד הימעט יאמ .(שדוקה ןושלב) הרותב איהש ומכ התוא אורקל ךירצ-הבתככ
 םירבדהש ,עמשמ-("הלאה םירבדה ויהו,,) "ויהו,, בותכה רמא-'וכו ארק רמא ?ובר לש ומעט המ

 -וכו ירבס .תרחא ןושלב םמונרת יפמ םתורקל אלו םתיוחב םהש ומכ םיארקנ תויהל םיכירצ

 בותכ אלה ,ןכםנ יברלו-'וכו יברלו ..התוא ןיבמ התאש-עמוש התאש ? םמעט המ ונימכחו

 -'וכו ירבס .לוקב עמש תאירק אורקל םדא ךירצש ,שורדל ול ךרצנ הז עמש)-'וכו אוהה ?"עמש
 תאז לכב אצי , לוקב עמש תאירק םדא ארק אל םאש ,רמאש אנתה ותואכ םירבוס םימכחה

 עמש תאירק אכל םדא בייחש ' , שורדל םהל ךרצנ הז "ו יהווה כו יעבמ אוהה . ותבוח ודי

 ול ןינמ-היל אנמ .("תוזוזמ ךתיב ךירעשבו, :ןוגכ) רחואמה תא םידקהל אלו הרדסכ
 ''םירבד,, ויהו : בותכב רמאנ אלש הזמ ול תאצוי וז הכלה--וכו היל א אקפנ ? (עדוי אוה ןינמ)

 -'וכו ארמימל . הזה שרדמה תא םישרוד םניא םה-ישרד אל .הלאה "םירבדה,, : אלא ,הלא

 לע הלעת םאש ,ןושל לכב אורקל רתומ הלוכ הרותה לכ תאש ,יבר רבוסש ,תרמוא תאז ירה
 ?יִל המל ,(ה"בקה) ןמהרה בתכש ,"ויהו,, הלמה--שדוקה ןושלב אקוד התוא אורקל ךירצש ,ךתעד
 אצוי ירה ,ק"הלב אקוד תרמאנ עמש תאירקכש "ויהו,, תלמב קיידל בותכה ךרצנ ותעדלש ןויכמ)
 ינפמ , בותכהל ול היה ךרצנ הז "ויהו,-'וכו ךירטצא . (ןושל לכב תרמאנ הרותה רתיש הזמ
 .םימכחה םישרודש ומכ ,"עמוש התאש ןושל לכב,, : שורדל רשפא והיפ לע רשא ,"עמש,, רמאנש
 אקוד (תארקנ) תרמאנ הלוכ הרותה לכש ,ונימכה םירבוסש , תרמוא תאז ירה--'וכו ארמימל
 עמש תאירקב רמאנש ,'עמש,,-ןושל לכב תרמאנ איהש ,ךתעד לע הלעת םאש ,ק"הלב
 -ויהו ביתכד םושמ + יל המל ,(ןושל לכב תרמאנ עמש תאירקש ,והיפ לע םישרוד םימכחהשו)
 = ,יבר שרודש ומכ ,"והי םתיוהב,, : שורדל רשפא והיפ לעש ,"ויהו,, בותכש םושמ

 ןוופל .ךירצ "ךבבל לע,, רע -ןאכ דע .ותיוהב אחי הז םירבד רדפ :רמולכ-'וכו ויהו
 אכיא .הלוכ השרפה ירבד לכל ךבל תא ןווכל ךילעש ,עטשמ--ךבבל לע .השרפה תא
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 יר םושמ אחא 'ר .'ובל תא ןיוכיש ךירצ עמש תא ארוקה :אָיְנַתְד אָקַא הל
 הבר רמא .ךירצ וניא בּוש--ןושאר קרפב ובל תא ןּוְכָש ןָטְּב :רמוא הדוהי |

 .הדוהי 'ר םושמ רמאש ,אחא 'רכ הכלה :ןנחוי ר"א הנח רב רב

 ו 6

 .סְָכאַלְמ תעָשּב םיִנְואַה לש עַמָש תיק אָרְקִמ = |
 (.א'ע ,זיט ףד)

 ןיַאָשר ןניאש המ ,ףֶּבְדִנַה שארבו ןליאה שארב ןירוק ןינמּואָה .אָתיִנְתַמ
 | .הלפתב ןכ תושעל

 . ןיללפתמו ךבדנה שארבו ןליאה שארב ןירוק םיִנָמּואה :ר'ת .אָרְַמְ
 .ןיללפתמו הטמל םידרוי--תונליאה לכ ראשו ,הנאתה שארבו תיזח שארב
 תֶבָשָיִמ ותעד ןיאש יפל ,ללפתמו הטמל דרי ךכ ןיבו ךכ ןיב-תיבה לעבו
 שארב ןירוק ןינמואהי ןִנָּת :אָבְרְל ,לאומש תבד הרב ,יִרָמ בר היל יִמָר .וילע
 ,עמש תא ארוקה. :והְניִמְרְו ,הנווכ יִעָב אל אָמְלַא-"ךבדנה שארבו ןליאה
 תָּכְסַה, :רמוא אוח ןֶלָהְלּו ,ילארשי עמש. :רמאנש ,"ובל תא ןיוכיש ךירצ
 יִדמ : ל"א .קיִּתְשָא ."תכסה,ב ןאכ ףא "תכסה,ב ןֶלֶהל המ-ילָאְרִשִי עמְשּו

 ."ןירוקו ןתכאלממ ןיִלְמְּבָש אוהו, : תשש בר רמא יִבָה :ל"א ?אָהְּב ךל עיִמָש |
 קרפב אה :אָיָשק אל +"ןירוקו ןתכאלמב ןיקסוע, םירמוא ה"ב :אָיְנַהְו
 .ינש קרפב אה  ,ןושאר

 .ע וכ סירב

 .אתיירבב רמאנש המל םחיב (הנח רב רב הבר ירבד תא) תאז םינושש שי--'וכו הל ינתמד -
 .עמש תשרפ לכב--ןושאר קרפב

 .הנמז עינהשכ ,עמש תאירק תורקל םהל רתומ-ןירוק . םתכאלמב םיקסועה--ןינמואה

 .םירתומ-ןיאשר .ןינבב םינבא תרוש-ךבדנ . ויתוריפ תא רוצבל וילע םיבשויש-ןליאה שארב
 ןווכל השק ךבדנהו ןליאה שארבו ,הנוכל הכירצ ,םימחר תשקב איהש ,הלפתה יכ-הלפתב
 . .בלה תא

 דחפל ילבמ םהילע תבשל רשפאו םיבורמ םהיפנעש ינפמ--הנאתה שארבו תיזה שארב
 -ךכ ןיבו ךכ ןיב . קחודב אלש םהילע תבשל השקש--תונליאה לכ ראשו .הצרא לופל |

 וליקה םאו ,הלופנה דחפמ-וילע תבשוימ | .תונליא ראש לע ןיבו תיזהו הנאתה לע ןיב
 .ול השקמ-היל ימר .תיבה לעב יבגל ןכ ןיאש המ | , הכאלמ לוטב ינפמ הז ירה ,םילעופל
 ךירצ יעמש תאירק ארוקה) ןיאש ,הומ חכומ-'\כ] אמלא . הנשמב ונינש-ןנת .הנב-הרב

 איה ,םש הרמאנש ,העימש המ-תכסהב ןלהל המ . האלה-ןלהל . םהל (השקה) לאש אוהו ,הנוכ /
 םולכ :אבר ול רמא--'וכו ל"א .(ויפב הנע ןיאמ) אבר קתש-קיתשא .הנוכו התכמה ךותמ

 .םיאשר םינמואה--ןירוקו ןתכאלממ ןילטבש .ךכ-יכה ?הז ןינעב רבד (תעמש) ךל עמשנ

 םינמואהש ,רמאנש המ--אה .אישוק וז ןיא-אישק אל  .הנוכב אורקל ידכ ,םתכאלממ לטבהל
 .הרתי הנוכ הכירצה "עמש,, תשרפ איה , עמש תאירק לש-ןושאר קרפב .םתכאלממ םילטב
 , .''עומש םא היה, תשרפ-ינש קרפב .ללה תיב ורטאש המ--אה
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 עמש תאירק ןירוק ,תיבה לעב לצא הכאלמ ןישוע ויהש , םילעופה : ר"ת
 ןיללפתמו הירחאלו הינפל ןיכרבמו ןֶּתִּפ ןילכואו ,הירחאלו הינפל ןיכרבמו
 .םהיפכ ןיאשונ ןיאו הביתה ינפל ןידרוי ןיא לבא .הרשע הנומש לש הלפת
 ,לאילמג ןבר-אה :אָישק אל :תשש בר רמא ? הרשע הנומש ןיעמ :אינתהו
 ?יִמנ םדא לכ וליפא ,םילעופ אָיְריִא יאמ , עשוהי יבר יא .עשוהי 'ר-אה
 .ןתדועסב ןישועב ןאכ ,ןרכשב ןישועב ןאכ :אישק אלו ,ג"ר יִדְיאְו יִדיִא אלא
 ,ןיללפתמו ש"ק ןירוק ,תיבה לעב לצא הכאלמ ןישוע ויהש ,םילעופה, :אינתהו
 הכרב ?דציכ ;םיתש הירחאל ןיכרבמ לבא , הינפל ןיכרבמ ןיאו ןתפ ןילכואו
 תכרבב םילשורי הנוב ןיללוכו ץראה תכרבב חתופ-הינש , הנוקיתכ-הנושאר
 וא ,ןתרועסב ןישועב לבא ,ןרכשב ןישועב ?םירומא םירבד המב .ץראה
 ."הנוקיתכ ןיכרבמ--םהמע בַסיִמ תיבה לעב היהש

 וו

 רַמָשַה תַלְפְּת לָש הָנמְז
 : (.א דומע ,וכ ףד)

 תלפת .תועש 'ד דע :רמוא הדוהי 'ר .תוצח דע--רחשה תלפת .אָתיִנְתִמ
 -הל ןיא-ברעה תלפת .החנמה גָלָּפ דע :רמוא הדוהי 'ר .ברעה דע--החנמה
 .תועש עבש דע :רמוא הדוהי 'ר .םויה לכ--ןיפסומ לשו .עַבָק

 הלפתל הלואג ךומפיש ידכ ,המחה [גָה םע התוצמ, :ּוהְנִמְרּו .אָרְמְ

 | , "ביציו תמא,--הירחאל ("הבר הבהא,)\ "רוא רצוי,() הינפלש תוכרבה תא-הינפל

 שיש ינפמ ,רובצ חילש רותב ללפתהל "דומע,,ה ינפל םידרוי םניא-הביתה ינפל םידרוי ןיא
 ,ונינש אלה--ח"'י ןיעמ .םינהכ םה םא--םהיפכ םיאשונ ןיאו .יאדמ רתוי הכאלמ לוטב הזב
 :אל לבא ,("ונניבה,, תכרב איה) "הרשע הנומש , תלפת תא תללוכה ,הלפת םיללפתמ םילעופהש.
 'תוכרב ח"י םדא ללפתמ םויו םוי לכב,, :רמואש-נ"ר אה .הסצע הרשע הנומש תלפת תא
 .רמאמה םא-'וכו עשוהי 'ר יא .(םש) "ח"י ןיעמ,, :רמואש-עשוהי 'ר אה . ב ,ח"כ תוכרב)
 ללפתהל יאשר) ןכ םג םדא לכ ירה ?םילעופל הז ךייש המ ,עשוהי 'ר לש אוח "הח"י ןיעמ,/
 ןיעמ,, רמאנש המ- ןאכ .לאילמג ןבר לש םה (םירמאמה ינש) הזו הז-'וכו ידיא ! (ח"י ןיעמ
 .תיבה לעב תאמ םילבקמ םהש המ דבלמ ,רכשב םידבוע םילעופה םא--ןרכשב ןישועב ."'ח"ו
 רכש דעב םידבוע םהשכ-]תדועסב ןישועב .הברה לטבל םיאשר םניא ןכלו ,טתדועס תא
 שיש |, ונינש ןכו-אינתהו . המלש הרשע הנומש תלפת ללפתהל םה םיבייח , דבלב הליכאה
 וז הכרבש יפל--חינפל ןיכרבמ ןיאו .םהיתונוזמ רעב םידבוע ןיבו םרכשב םידבוע ןיב קולח
 ."תכרבו תעבשו תלכאו,, ביתכד ,הרותה ןמ איהש יפל-הירחאל ןיכרבמ . הרותה ןמ הניא
 ..תומוד םיקשורי ןינב תכרבו ץראה תכרבש , תהא הכרבב תוכרבה יתש תא ללוכ-'וכו ןיללוכו
 .הדועסב--םהמע בסימ

 ..םויה תישארמ--תועש עכרא דע .םויה תוצח דע התוא ללפתהל רתומ--תוצח דע

 .(הלילה לכ התוא ללפתהל רתומ) עובק ןמז הל ןיא-עבק .יצח-נלפ

 .עמש תאירק לש-התוצמ .אתיירבה ןמ תאזה הנשמה לע םהל השקה ארומאה-והנימרו

 .-חלפתל . (יילארשי לאג,) עמש תאירקבש הלואגה תכרב--הלואנ .הטהה תולע-המחה ץנה
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 ויה ןיקיתו, :ןנחוי 'ר רַמָאּד ,ןיקיִתְוְק-איִהָק אָיְַה יכ "!םויב ללמתמ אצמנז
 יה רמאהו ?אל ות תוצח רע אָמְלָע יִלָכְ ."המחה ץנה םע התוא ןירמוג =

 ללפתה אלו העט, :ןנחוי ר'א ,אבא רב הימרי 'רד הירב ,אנוה ברד היִרְּב
 אָמוי יִלָּכ ?"םיתש החנמב ללפתמ --תירחש ,םיתש תירחשב ללפתמ--תיברע
 רכש <ךליאו ןאכמ ,"הנמוב הלפת, רכש היל יִבָהְי-תוצח דע : ליִוָאְו ילצמ
 .היל יבהי אל ."הנמזב הלפת, רכש ,ּהיִל יהי -"הלפתע

 םא ?םיתש תיברע ללפתיש והמ ,החנמ ללפתה אלו העט :והֶל אָיַעְבִא
 דַחְּד םושָמ ? "םיתש תירחש ללפתמ--תיברע ללפתה אלו העט. :רמול יִצְמִת
 םוקמב הלפת -אָכַה לבא ,י"דָחֶא םוי רקב יה בָרָע יִהָי :ביתכד אוה אָמּוי
 --איה יִמָחְר אָתולַצַ .ןויכ : אָמְליִ וא ?ונברק לטב ומוי רַבַּד ןְיַבְו איה ןברק
 ר"א הדוהי רב אנוה בר רמאד :עמש את ?ליִזֶאו ילצמ יִעָבְּד תמיִא לב
 הזב ןיאו ,םיתש תיברעב ללפתמ ,החנמ ללפתה אלו העט :ןנחוי ר''א קחצי
 אל ןורסָחְו ןקֶתל לכוי אל תֶוטִמ, :יִביִתְמ ."ונברק לטב ומוי רבעד,, םושמ
 ש"קו תיברע לש ש"ק לָטּבָש הז--"ןקתל לכוי אל תוועמ, ₪ י"תונֶמַהְל לכוי
 לכוי אל ןורסחו, ,תירחש לש הלפת וא ,תיברע לש הלפת וא ,תירחש לש
 ר"א קחצי ר"א ?םהמע הנמנ אלו הוצמ רבדל ויריבח ונמנש הו--"תונמהל
 ינתקד ,ימנ אקי :ישא בר רמא .דיִמְּב לָמְּבָש ?ןעקְסָע יאַמְב אָכַה :ןנחוי
 .ּהיָנמ עמש-"העט,, נתק אלו לפב |

 ,םיתש תבש לילב ללפתמ--תבש ברעב החנמ ללפתה אלו העט :ר''ת
 :לוח לש םיתש תבש יאצומב ללפתמ-תבשב החנמ ללפתה אלו העמ

 .וט ,6 תלסקפ .ס ן6 תיס(רב1
---- 

 םידיסחה םה) ןיקיתול עגונב הרומא איהה אתיירבה-ןיקיתול איהה אינת יכ .הרשע הנומש

 - "וכו אמלע ילוכו . עמש תאירק תא--התוא םירמּוג . (המחח ץנה םע ללפתהל םימידקמה

 .ונב-הירב ?רתוי אלו תוצח דע קר תירחש ללפתהל םיאשר (םדא ינב ראש) םלועה לכו

 וכו אמוי ילוכ . הרשע הנומש לש תולפת יתש-םיתש  .ןנחוי 'ר לש ומשמ-ןנחוי יר ריא

 םינתונ , תוצה דע ללפתה םא-'ןכו תוצח דע . (ותלפת ךישממ) ךלוהו ללפתמ אוה םויה לכ
 . ול םינתונ--היל יבהי . הנמזב הלפת רכש ול

 םא-רמול יצמת םא .(םימכחה הילע ונודנ) םתאמ הלאשנ תאזה הלאשה-והל איעביא
 , הזמ עמשמש ,'ובו ''ללפתה אלו העט,, רמאנש הממ יתלאש לע יל בושחל) רטול ךתעד לע הלעת/

 תלפתל המוד החנמ תלפת ןיאש , ךבישא הז לע-אוה אמוי דחד םושמ .(םימולשת הל שי הלפתש
 --ומוי רבעד ןויכ . (החנטה תלפתב) ןאכ--אכה . םה דחא םוי=םויהו הלילהש ינפט , בירעמ
 , רחא םויב ובירקהל לוכו וניאו-ונברק ילטב\ . ןברקח תא בירקהל ךירצ ובש ,םויה רבעש ןויכ
 אוה הצור אוהש ןמז לכ ןכל ,םימחר תשקב איה הלפתהש ןויכ , ילוא וא--'וכו אמליד וא

 ,(םישקמ) םיבישמ םה הז לע-יביתמ .(ךתלאש לע הבושת) עמשו אוב-עמש את ? ךלוחו ללפתמ
 תיברעו תירחש תלפתש , םירבדה ורמאנ הט לע) ןאכ 'םיקסיע וגא הטב--ןניקסע יאמב אכה
 הקויד ךותמ--'וכו ימנ אקיד . הידצב הלפתח תא לטבש--דיזמב ? (הנקת ול ןיאש תוועמ איה
 (חַכּמ) עטש-הינימ עמש .הנוש אוהש-ינתקד . אוה ךכש ,ןכ םג חכומ רובדה תועמשמ לש
 .ןאכ םיקטוע ונא דיזטב לטבבש ,הזמו

 6 / ו . /
0 7 , 
 \ יו
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 3 לידבה אלו הינשב לידבח  םאו :הינשב לידבמ וניאו .הנושארב .לידבמ
 / יאלד ןַָכְּד ,אָרַמיִמְל .ול התלע אל הנושאר .ול התלע הינש--הנושארב
 אלו העמ,, :והָעִמְרּו ?חיל ןערדהמו יִמָד ילצ אֶל ןאמְּכ-אָחְימְקְב ליב
 < ןיריזחמ--םינשה תכרבב "הָלֶאְש,ּו םיתמה תייחתב םימשג תורובג ריכזה
 לע חרמואל לוכיש ינפמ ,ותוא ןיריזחמ ןיא-תעדה ןנוחב "הָלָּדְבַה, ,ותוא
 | | .אָיָשק !"םוכה

 ל

 .הָרועְסְּב ללה תב ןיִבּו יאמָש תיִּב ןיִּבָש םיִרָבְדַה
 (.א ,בנ .ב ,אנ ףד)

 יש"ב : הדועסב ללה תיב ןיבו יאמש תיב ןיבש םירבד ולא .אָחיִנִתִמ
 : םירמוא ללה תיבו ,ןייה לע  ךרבמ ךכ רחאו םויה לע ךרבמ :םירמוא
 רחאו םידיל ןילטונ :םירמוא ש"ב :םויה לע ךרבמ ךכ רחאו ןייה לע ךרבמ
 3: םידיל ןילטונ כ"חאו םוכה תא ןיגזומ :םירמוא ה"בו ,םוכה תא ןיגוומ ךכ
 + םירמוא ה"בו ,ןחלשה לע החינמו הפמב וידי ַחְנקִמ : םירמוא יאמש תיב
 ה"בו ,םידיל ןילטונ כ"חאו תיבה תא ןיִדְּבַבְמ :םירמוא ש"ב ג:תֶסָּבַה לע
 ,ןוזמו רנ :םירמוא ש"ב : תיבה תא ןידבכמ כ"חאו םידיל ןילטונ :םירמוא
 :םירמוא ש"ב + הלדבהו ןוזמ ,םימשבו רנ :םירמוא ה''בו : הלדבהו םימשב
 = ןיכרבמ ןיא ."שאה ירואמ ארוב,, :םירמוא ה''בו ,"שאה רואמ ארבש,
 5ש םימשבה לע אלו רנה לע אלו םיתוכ לש םימשבה לע אלו רנה לע אל
 דע רנה לע ןיכרבמ ןיאו ,ם"וכע לש םימשבה לע אלו רנה לע אלו םיתמ
 ומוקמל רוזחי :םירמוא ש"ב--ךריב אלו חכשו לכאש ימ .ורואל ּותואָיְש

 יפל -, הנושארה הלפתב רמוא אוה ("ונתננוח התא,) הלדבהה תא--הנושארב לידבמ

 . תבשה תלפתל םימולשת איהש יפל--הינשב לידבמ וניאו .וישכע לש הלפת םשל האב איהש
 --ול התלע אל הנושאר .(הב לידבה ירהש) תבש יאצומ לש הלפת רותב--ול התלע
 . ןישכע הנמזש הלפתל הנמז רבעש הלפת םידקהל יאשר וניא ירהש , תבש לש הלפת רותב

 ףולאכ) ללפתה אלש ימכ המוד הנושארב לידבה אלש ןויכש , הזמ רמול שיה-'וכו ארמימל
 השקה הז לעו--והנימרו ? (תינש ללפתהל ותוא םיבייחמ) ותוא םיריזחמ ונאו (ללפתה אל
 תכרבב -- םיתמה תיחתב ."םשנה דירומו חורה בישמ,, - םימשג תורובג ,אתיירבה ןמ

 ןכא--אישק . ןיי פוכ לע לידבמ אוהשכ-פוכה לע ."רטמו לט ןתו,--הלאשו . "םיתמ היחמ,
 ./הבושת הילע ןיאש) איה הישוק

 | .הדועס תוכלהב ללה תיבו יאמש תיב םהילע וקלחנש--וכו יאמש תיב ןיבש
 . םיצחור-ןילטונ .םויה תכרב הלחת םיכרבמ םיבוט םימיו תותבש לש שודקב--םויה לע ךרבמ
 ינפל ןצחרש ,וידי בגנמ-וידי חנקמ . הדועפה ינפל םיתושש ,ןייה פוכ--םוכה . םיקצוי-םיגזומ

 --תסכה לע .הדועפה תעשב תוכלכלתמה ,וידי תא דימת הב חנקמו-ןחלשה לע החינמו .הליכאה
 לכאמה ירויש תא םיאטאטמ--'וכו ןידבכמ .(ארטנב שרופמ םירבדה םעט) וידי תא הב חנקי םשו

 --'וכו ןוזמו רנ . םינורחא םימ--םידיל ןילטונ .ולכא וילעש ,ןחלשה לעמ וא עקרקה לעמ
 ,הדועסה רחאל דע וילע לידבהל וחינס ,תבש יאצומב דחא םוכ אלא ול ןיאש ימ

 ' ןוזמה לע ךכ רחאו רנה לע הלחתמ :הזה רדסה יפ לע תונוהנה תוכרבה לכ תא ךרבמו
 םינהנש דע-ורואל ותואיש "שאה רואמ ארבש , חסונב רגה תכרב-"ֶכו ארבש | .'ובו
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 1090 . תוכרב ?הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 ידכ דע ? ךרבמ יתמ דעו .רכזנש םוקמב ךרבי : םירמוא ה"'בו ,ךרביו
 ותוא אלא םש ןיא םא ,ןוזמה רחא ןיי ןהל אב .ויעמבש ןוזמה לכעתיש
 :םירמוא ה'בו ,ןוזמה לע ךרבמ ךכ רחאו ןייה לע ךרבמ םירמוא ש"ב--םוב
 ןיאו ,ךרבמה לארשי רחא ןמא ןינועו .ןייה לע ךרבמ כ'חאו ןוזמה לע ךרבמ
 . הלוכ הכרבה לכ עמשיש דע ,ךרבמה יתוכ רחא ןמא ןינוע

 ךרבמ םירמוא ש"ב :הדועסב ה'בו ש"ב ןיבש םירבד :ר'ת .אָרְמְ
 םויה שרק רבכו אביש ןייל םרוג םויהש ,ןייה לע ךרבמ כ"חאו םויה לע
 ,םויה לע ךרבמ כ''חאו ןייה לע ךרבמ :םירמוא ה"בו :אב אל ןיי ןיידעו
 םויה תכרבו הרידת ןייה תכרב :רחא רבד .רָמָאְּתִַש השודקל םרוג ןייהש
 .ללה תיב ירבדכ הכלהו .םדוק רידת-רידת וניאשו רידת ,הרידת הניא
 : והְנִנ יתרת יִמנ אָבָה- אָדַח אָכָהְו יִתְרִּת םֶתָה :אָמיִת יכו ?"רחא רבד, יאמ
 --רידת ,וניאשו .רידת .הרידת הניא .םויה תכרבו הרידת | ןייה תכרב
 תב אָקְפְנ אָהְּב ,אטישפ-"ללה תיב ירבדכ הכלהו,, - . םדוק .רידת

 -לוק תב רחאל :אָמיִא תיִעְבִאְו :לוק תב םדוק :אָמיִא תיִעָּבַא !לוק |
 םויה תכרבד ש"ב יִרְבְסְו . לוק תבב ןיחיגשמ ןיא : רַמָאְד איה עשוהי יברו
 רואמה לעו ןייה לע ךרבמ ,תבש יאצומב ותיבל סנכנה, : אָיְנַתַהְו ! אָפיִדע
 רחאל וחינמ--דחא םוכ אלא ול ןיא םאו ,הלדבה רמוא כ"חאו םימשבה לעו

 ? איה ה'ב אמליד ,איה ש"בד יאָמְמ-אהו !"וירחאל ןלוכ ןֶלָשלשמו ןוזמה |

 תיִאָּד ּהיָל תעמש ןאמּו-"םימשב, כ'חאו "רואמ, יִנָתְקִד ,ךֶּתעד אָקְלָס אל

 אל םא ןוזמה לע ךרבל םיבייח ןמז הזיאדע-ךרבמ יתמ דע .ותליבא םוקמל-ומוקמל .ורוא יוקמ
 -הלוכ הכרבה לכ .הכרבה ףוס אלא עמש אל וליפא--ךרבמה לארשי רחא %ונמזב ךרב
 .םיזירג רה לעש םילילאל ךרב אמש

 . הלעוה םרט ןייהו םיבכוכה תאיצי םע שדקתמ (תבשה וא גחה) םויהש-םויה שדק רבכו
 ןייהש .תמדוק ותכרב םג ןכל ,ןחלשה לע ןייה תאלעהל תמדוק םויה תשודקש יפלו ,ןחלשה לע
 וא) ןייה תכרב ןכלו "שודק,, םישוע ןיא (ןיי םוקמב האבה תפ םג ןכו) ןיי ןיא םאש-'וןכו םרוג

 וניאו רידת .(םוי לכב וילע םיכרבמו דימת יוצמ ןייה יכ) הדימת--הרידת .תמדוק (תפה תכרב

 -רחא רבד יאמ .תידימתה תא םימידקמ ,תידימת הניאש הבוחו תידימת הבוח שי םא-'וכו רידת

 םיאיבמ יאמש תיב) םיתש םש : רמאת םאו-'וכו אמית יכו ?הז רחא םעט דוע איבהל ךרצנ המל
 ירה ,(ןייה תאלעהל המדק םויה תשודקש ,תינשהו ,ןייל םרוג םויהש ,תחאה : םהירבדל תויאר יתש
 ןבומ) טושפ רבדה אלה-אטישפ .(תויאר יתש שי ללה תיב ירבדל םנ) ןה םיתש ןכ םג ןאכ
 .(ללה תיככ דימת הכלהש ,הרמאש) לוק תב האצי ירהש--לוק תב אקפנ אהד . (וילאמ

 היה , ה"בכ הכלהש ,ןאכ רטאנש המ-לוק תב םדוק .רמא התא הצור םא--אטיא תיעביא

 ?? רתוי הבושח םויה תכרבש ,יאמש תיב םירבוס יכו--'וכו ירבסו .לוק תב האציש םדוק הז

 .(וכו ןייה תכרב הלחתמ ,רומאה רדסה יפ לע םרדסמ אוה :רמולכ) סקתְרמ-ןלשלשמו
 םויה תכרב תא םירחאמ יאמש תיבש ,וז אתיירבמ חכומ ירהו) ןוזמה תכרב רחא--ןירחאל
 לש ילוא ,איה יאמש תיב לש וז הכלהש חכומ ןינמ-'וכו יאממ אהו . (תוכרבה לכ רחאל
 אנתה ירהש--ינתקד .(ללה תיב לש איהש) ךתעד לע הלעת לא-ךתעד/ אקלס אל + איה ללח תיב
 ול שיש תעמש ימ תאו-'וכו תעמש ןאמו ."םימשב,, ךכ רחאו "רואמ,, הלחתמ אתיירבב הנוש



 לארשי תורפס 110

 לע ה"בו ש"ב וקלחנ אל : הדוהי ר"א :אינתד ,ש"ב ?אָרְבְס יאה היל
 לעו רואמה לע ?וקלחנ המ לע ,ףוסב איהש הלדבה לעו .הלחתבש ןוזמה
 םימשב :םירמוא ה"בו ,םימשב כ"חאו רואמ :םירמוא ש"בש ,םימשבה
 איה ה"ב אָמְליִּב ,הדוהי 'רד אָּבְלַאְו איה ש"בד יאממו . רואמ ךכ רחאו
 רג, :םירמוא שיב :ןַיִנְתַמְב אכה יִנָתְקִד ,ךתעד אקלפ אל ?מ'רד אָבְלִאְו
 םַתַהְו ,"הלדבהו ןוזמ םימשבו רג :םירמוא ה"בו ,הלדבהו םימשב ,ןוזמו
 ןלוכ ןלשלשמו ןוומה רחאל וחינמ דחא םוכ אלא ול ןיא םא. :יִנתְק אָמיִרְבְּב
 םוקמ .לכמו .הדוהי "רה אבילאו איה .יאמש תיבד ,ּהָנְמ עמש- --"וירחאל
 הָמָּכ- אמי יליִע :אָמְי .יקופַאמ אמי לויט ינאָש :ש"ב יִרְבַס אַ !אָיַש

 יי .םהל לאב. גה אַה ה ?םוכ .הנועט 5 תכרב ש"ב .ירבפו < .יושַמּכ ןלע
 רחאו ןייה לע ךרבמ :םירמוא ש"ב--פוכ ותוא אלא םש ןיא םא ,ןוזמה רחאל
 ךרבמד ,אל ?היל יִתָשָו ָּיוְלַע ףֶרָבַמַּד ,ואל יאמ--'ןומה לע ךרבמ ךכ
 רמאהו .היל םיִעָמּד ?"םועטיש ךירצ ךרבמה. : רמ רַמַאַהְו . היל חנו הול
 הכרב לש םוכ, : רמ רמא אהו .הָיִדיִּב היל םיִעָטְד +? "ימְנָּפ-ומעמ, :המ
 .הירועישמ יִפַמ היל שיפנד ?היִרעָשמ היל תיִחָפ אק  אָקְ-"רועיש ךירצ
 .שיִפנ .דַחַמּו :ינָק אל יִבְּת ?יִנָתִה "םוכ ותוא אלא םש ןיא םא, אהו

 תכרבו הלחת תויהל הכירצ ןוזמה תכרבש-הלחתבש ןוזמה לע . וז הרבסב קיזחמ אוהש) וז הרבס
 ,ילוא-אמליד ,וירבד יפל ,ותעדל--אבילא ? עדוי התא ןינמו-יאממו . ףוסב תויהל הכירצ הלדבהה

 ("םימשבו רג : םירמוא ללה תיב,, ונתנשמב ונינשש המ) ריאמ 'ר לש ותרבפ יפל--ריאמ 'רד אבילא

 תא םיקהל ךתעד לע הלעת לא--'וכו אקלס אל | .ריאמ 'ר לש ותרבס יפל ,ארמנה ירבדל הז ירה
 עצמאב ןוזמה תכרב-ונייה ,'וכו םימשב ןוזמו רנ :ונתנשמב ןאכ הנוש אוה ירהש ונתנשמכ אתיירבה
 ירה-'וכו הנימ עמש .הלחת םיכרבמ ןוזמה לעש רמאש , הדוהי 'רכ--וירחאל . תוכרבה רתי
 םוקמ לכמו .הדוהי 'ר ירבד יפלו איה יאמש תיב לש תאזה אתיירבה יכ ,הזמ התא עמוש

 (הלדבהה תכרבל ןייה תכרב תא אתיירבב םידקהש) יאמש תיב לע אישוקה ןפוא לכב ןכבו--אישק
 לולב שודקה) םויה תסינכ איה הנושש ,םירבוס יאמש תיב--'וכו ירבס אק ,תדטוע המוקמב
 ןימידקמ ונאש המכ) ותוא ןימידקמ ונאש המכ--םויה תסינכב :(הלדבהה) םויה תאיצימ (תבש
 אלש ידכ ,רתוי בוט ותוא םירחאמ ונאש המכ-םויה תאיציבו ,רתוי בוט (תבשה תא םינכהל
 ירבסו .(אשמל ונילע אוה ולאכ הֶאְרַי , לידבהל רהמנ םאש) אשטל ונילע (תבשה םוי) היהי
 רמאש) ?פוכל הכירצ ןוזמה תכרב יכ אמש תיב םירבוס יכו-'וכו ןוזמה תכרב יאמש תיב
 רחאל .ונינש אלהו-ןנת אהו .(ןיי סוכ תיתש רחאל אלא םיכרבמ ןיאו "ןוזמה רחאל וחינמ,,
 אוהש ,עמשמ הז ןיאה-'וכו ואל יאמ .ןיי םוכ ולבק םכרב ינפלו םתדועס ורמגש רחאל--ןוזמה
 < חינמו וילע ךרבמ אוה--'וכו ךרבמד ? (ןוזמה תכרבל וחינמ וניאו) ותוא התושו וילע .ךרבט
 סוכה ןמ םעוט אוה םאש-ומנפ ומעט .(אנתה) ןודאה רמא אלהו-'ןכו רמאהו .ןוזמה תכרבל ותוא
 לע טעמ ךפוש) ודיב םעוט אוה-'וכו םיעטד . ןוזמה תכרבל םונפ רתונה תא הזב השוע אוה

 = אותש הזב) ורועשמ ותוא תחופ אלהו-'וכו אהו . (''תיעיבר,,) העודי הדמ-רועש .(םעוטו ודי
 יונש אלהו--וכו םש ןיא םא אהו .ורועש יפכמ רתוי וב היהש--'וכו שיפנד > (ונטמ םעוט

 ינש) םינש-'וכו ירת ? (רחא םוכ לש רועש קר עמשמ) "הז סוכ אלא םש ןיא םא,, אתיירבב
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 ךרבמ ךכ רחאו והתושו ןייה לע ךרבמ :םירמוא ש"ב,, :אייח 'ר יִנָת אָהָז
 .ש"'בד אָּבְלַאְו יִאָנִת ירת :אלא ?'ןוזמה תכרב

\ 

 .ּואְמְטִנְש  הֶשַדהַּבש םיִרָכְּדִמ הנה
 (א ,הכ -ב ,דכ ףדע

 .ט"יב הפירש ןמשב ןיקילדמ ןיא .אָתיִנִתִמ
 רמא ?יִלָמ יִנָהְנִמ .מ"יב םישדק ןיפרוש ןיאש יפל ?אַמַעַט יאמ .אָרַמְּ

 רַמַגַהְו רקב דע ּונָמְמ ּוריתות אלו. :ארק רמא :היקזח יִבָד אָנּת ןכו היקזח
 ל"ת המ--ירקב דע. רָמול דומלת ןיאש ,י"ופרָשְּת שָאָּב רקב דע ּוָממ
 : ארק רמא :רמא ייבא .ותפירשל ינש רקב ול ןתיל בותכה אב ?"רקב דע,
 אבר .ט''יב לוח תלוע אלו תבשב לוח יתלוע אלו ,?"ותַבַשְּב תבש תלוע,
 אלו--"ודבל,, :ןירישכמ אלו--"אוה, "כל הָשָעַי ודבְל אּוה. :ארק רמא : רמא
 ,"הָשַע.-יןותָבְש תּבַש. :רמא ישא בר .רמוחו לקב אָיְתֶאְּד ,הנמזב אלש הלימ

 | 435 ,גכ רקימ .זט ,כי תומש5 .* ,תכ רכדמכל .י ,בי תומב1

 םיאנת ינש-יוכו יאנת ירת .הנוש אלהו-ינת אהו .הבורמ אוה דחאמ לבא ,םניא (תוסוכ

 לש ותעדל : הדוהי 'רו אייח 'ר ונייה) יאמש תיב לש םתרבס רבד לע םהיתועדב םיקלוחמה םה
 .(םיכירצמ םה ינשה לש ותעדלו ,ןוזמה תכרבל םוכ םיכירצמ יאמש תיב ןיא ןושארה

 ןיא ? םעט המ-אמעט יאמ .ופרשל םיבייחש ,אמט המורת ןמש--הפירש ןמש
 ,(ותפירש איה ירה ןמשה תקלדהו) בוט םויב םיפרוש ןיא ואמטנש םישדק--'וכו ןיפרוש

 -'וכו אנת ןכו ? (ש"ויב םישדק םיפרוש ןיאש) הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןינמ - ילימ .ינהנמ

 תינש רמול בּותכַל ול היה אלש-רקב דע ל"ת ןיאש .היקזח לש ושרדמ תיבב םג יונש ךכו
 אוה ,ןושארה רקבל ףיפוהל--ינש רקב ול ןתיל .תחא םעפ תאז רמא רבכש רחאל ,"רקב דע,
 חספ ןברקמ רתונה תאש : ךל רמול , דעומה לוח לש רקבה אוה ,ינש רקב רוע ,גחה רקב
 תרחמה םויה לש רקבל דע ותפרש תא תוחדל ךירצ אלא ,םויה ותואב ףורשל ןיא ,רקבל דע
 תולעהל רופא-ט"ויב לוח תלוע אלו .(םירחא םישדק ט"ויב ףורשל רופא הזב אצויכו)

 ןיא ,םוי דועבמ ורטכוה אלש ,דימתה תלוע ירבא ןונכ) בוש םוי ברעמ הראשנש ,הלוע בוט םויב
 -'וכו ודבל אוה . בותכה-ארק .םילוספ םישדק םיפרוש ןיאש ןכש לכו ,(ךשחישמ םתוא םילעמ

 לכל לכאי רשא ךא, : רוצקב רטול בותכה היה לוכי ירהש ,תורתויט "ודבל אוה,, םילמה יתש
 תא אל לבא ,בוט םויב תושעל רתומ שפנ לכוא יכרצ קר-ןירישכמ אלו אוה ."םכל השעי שפג

 התשענ אלש הלימ-הנמזב אלש הלימ . ('וכו רוגת , ןיכס ןוגכ) לכאמה תא םהב םיניכטש םילכה |
 . הזה טועמה אלטלאש--רמוחו לקב איתארד . בוט םויו תבש החוד הניא יניטשה םויב הנטזב

 ףד תבש ןייע) רטוהו לק ךותמ ט"ו תבשב תרתומ הנמזב אלש הליטה התיה בותכה ןמ
 החוד הניא רחמל התושעל רשפאו עובק הנטז ןיאש הוצמש ,הומ םידמל ונא ןכבו , (.ב ,ב"לק
 , תוצמ איה "ןותבש תבש, םירבדה תועמשמ--השע .םיאמט םישדק תפירשל ןידה אוהו ,ט"ו*



 לארשי .תורפס +9

 0 אל תא החוד השע ןיאו ,"השעת אלו "הֶשְע, בוט םוי היל הו
 ) : בר רמא ? מ"מ-יַמָּד ריפש לוחב אָה ,רוסאד אוה בוט םויב--.השעו השעת
 המורתה תא ףורשל הוצמ ךכ ,ואמטנש םישדקה ףורשל הוצמש םשכ
 ? הרות הרמא ןָכיִה .הנממ יִנָהיִה הרועיב תעשב :הרות הרמאו .תאמטנש
 יִתַתְנ הָגַה יִנָאְו, :ארק רמא :הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רַמָאַּד .ןמחנ ברדמ
 המורת תחא :רבדמ בותכה תומורת יתשב--י"יָמומּורת תֶרָמָשמ תֶא ךְל
 הקיפהל ,אהת ךלש.-"ְּךְל, :אָנְמִחַב רמאו ,האמט המורת תחאו הרוהט
 :ןנחוי ר"א והבא יבר רַמָאַּד .והבא יברדמ :אָמיִא תיִעָּבִאְנ .ךלישבת תחת
 ןמש ריעבמ יי לבא ,ריעבמ התא יא ונממ -אָמָסְּב נָמַמ יִּתְרַעְב אלו,
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 אל. :הרות ו רשעמ המ ?אוה רמוחו תו לכ "ואל ! אממנש שדק לש
 לק :אָמיִל יִמנ המורת--יִכַה יִא ?שיכ אל--רומח שדק ,'אממב ונממ יתרעיב
 ."ונממ,, ביתכ אָה ?אוה רמוחו

1 

 .תֶבַש בֶרָע לש תעיִקְּתַה
 | 6.ב הל ףד)

 הכאלממ םעה תא ליטבהל :הנושאר .ש"'ע ןיעקות תועיקת שש :ר"ת
 ירבד .רנה תא קילדה ול--תישילש :תויונחו חש ליטבהל-- -חיינש :תודשבש

 ידכ הָחּושְו ,ןיליפת ץולחל-תישילש :רמוא אישנה הדוהי .יבר .ןתנ יבר
 עקותו עירמו עקותו | ,רונתב תפ קיבדהל ידכ וא ,ןטק גד תֶיְלָצ

 .רי . ,וכ סירכד3 .ת/ ,תי רכדמב1

 השע תוצמ לע םג אופיא דפוימ ט"ויב הכאלמ רופא-'וכו ט"'וי היל הוחו .הז םויב תובש :השע

 השע תוצמ ןיא-'וכו השע ןיאו .("ושעת אל הכאלמ לכ,) "השעת אל,, תוצמ לע םג (תובש)
 השעת אל תוצמו השע וצי החוד ("ופורשת שאב,, םהילע רמאנש םיאמט םישדק תפרש בויח)
 . (ורואמ תונהילו הפירש ןמשב קילדהל רתומ) אוה ןוכנ םנמא לוחב לבא--'וכו לוחב אה . דחיב
 תונהיל חתא יאשר ,התוא ףרוש התאש העשב--וכו הרועב תעשב ? םעט המ--אמעט יאמ

 .(ה"כקה) ןטהרה-אנמחר . ןמחנ 'ר ירבדמ ונל ררבתמ הז--ןמחנ ברדמ .היא--ןכיה . הנממ

 -.ונממ יתרעב אל .והבא 'ר ירבדמ (תאז איצוא) רמא הצור התא םאו-אמיא תיעביאו

 לוכי אלה : רמולכ) רומָאְו--אמיאו .אמט רשעמהש ןיב ,אמט ינאש ןיב--אמטב .ינש רשעממ

 3 ואל ?(אמטנש שדק ןמש לש הקלדהה רתיהל ענונב רחא קויד "ונממ,, הלמה ןמ איצוהל התא
 םא--'וכו יכה יא ?הקלדהב רוסא אמטנש שדק ןמשש ,רמוחו לק הז ןיאה--אוה רמוחו לק
 ? (רשעמה ןמ הרומח איהש רחאמ התקלדה תא 0 המורתהל ענונב םג הזכ רמוחו לק רמאנ , ןכ
 .הב קילדהל רתומש , המורתה תא םיטעממ ונא וכותמ רשא ,"ונממ,, בותכ אלה-ונממ ביתכ אה

 -תויונחו . הכאלממ--ריע ליטבהל . דעומ דועב ריעל אובל ןמז םהל יהיו-תודשבש
 העיקתב רנה תקלדהו-ןיליפת ץולחל תישילש .ןתנ 'ר ירבד הלא-'וכו ירבד . רכממו חקממ

 -רונתב תפ .'וכו תולצל ידכ ץוחנה ןמזה רועשכ עוקתלמ בכעתמו-'וכו ההושו . תיעיברה

 .העיקתו העורת העיקת עקות אוה וז הָיִהש רחאלו-'וכו עקותו . םוחמ היִנָפ וטרקיש ידכ דעו
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 ן ן ןיתבושו זיעירמו ןיעכותש ,םיילבבל םהל השענ המ :ג"בשר רמא .תבושו
 ןירזוחו ןיעקותש :אלא ?השמח הל ּווָק-"ןיעירמו ןיעקות. ?ןיעירמ ךותמ

 בר חיל ינתמ . ןהידיב ןהיתובא גהנמ ?ןיעירמ ךותמ ןיתבושו ןיעירמו ןיעקותו <
 *רכ אלו ןתנ 'רכ אל ?ןאמכ .רגה תא קילדהל היינש :היִרְּב קחצי ברל הדוהי
 .ןתנ יברכ ?ןאמכ .רנה תא קילדהל תישילש :אלא ! אישנה הדוהי

 עוקתל ליחתה .ש"'ע ןיעקות תועיקת שש :לאעמשי יבר יִבְד אָנִּת
 לכ תושעלמו שורחלמו רודעלמ הדשב םידמועה וענמנ-הנושאר העיקת
 םלוכ ופנכיו ןיקוחר ואוביש דע םָנָּכִל ןיִאָשְר ןיבורקה ןיאו :תודשבש הכאלמ
 --חהיינש העיקת עוקתל ליחתה .םיחנומ ןיִפיִרְתּו תוחותפ תויונח ןיידעו : דחאכ
 תורדקו הריכ ג'ע םיחנומ ןימח ןיידעו :תויונחה ּולַעְגְנ ןיפירתה וקלתסנ
 ןימטהו קלַפְמַה קָלְס-תישילש העיקת עוקתל .ליחתה .הריכ ג'ע תוחנמ
 תפ קיבדהל ידכ וא ,ןטק גד תיילצ ידכ ההושו :קילדמה קילדהו ןימטמה
 אב םאש ,יתעמש :אנינח 'רב יפוי ר"א .תבושו עקותו עירמו עקותו ,רונתב
 ,תסנכה ןזחל רועיש םימכח ונתנ ירהש ,קילדמ--תועיקת שש רחא קילדהל
 םוקמ :אלא !ןירועישל ךירבד תתנ-ןכ םא :ול רמא .ותיבל ורפוש ךילוהל
 אל ןילטלטמ ןיאש יפל ,ורפוש חינמ םשש ,וגג שארב תסנכה ןזחל שי עונצ
 . תורצוצחה תא אלו רפושה תא

 שו

 . שרק יִבְחַּכ תשדק
 (.ב=א ,וטק ףד)

 ןירוקש ןיב ,הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ-שדקה יבתכ לכ .אָחיִנְתִמ

 ךותמ ןיתבושו .תבש וילע לח הנורחאה העיקתה רחאל-תבושו . תועיקת שש דחיב ירהו
 רחאל םא-שמח והל ווה ."העיקת,, ךותמ אלו "העורת, ךותמ תבשה תא םילבקמ םה-ןיעירמ
 'םהיתובא וגהנ ךכ-'וכו גהנמ ? תועיקת שמח קר םהל שי ירה ,םיעירמו םיעקות קר םה היהשה

 ? הדוהי בר לש ותעד איה ימ ירבדכ-ןאמכ . ול (דמלמ) הנוש היה-חיל ינתמ . םדק ימימ
 םידבועה-םיבורקה : רופחלמ--רודעלמ .לאעמשי 'ר לש ושרדמ תיבב יונש-'וכו אנת

 ופיסוהש ,הנורחאל םיסנכנב ודשחי אלש ידכ--רחאכ םלוכ וסנכיו ..ריעל םיבורקה תודשב

 . םיקוחר ימו םיבורק ימ םיריכמ לכה ןיאש ,רפושה לוק ועמשש רחאל םתכאלמב קוסעל
 .תלכמ ינימ ןהילע םירכומו תודתי יבג לע םיחינמו ןתוא םיקלסמ םויבש ,תויונחה תותלד-ןיפירת

 :חאה-הריכ .תותשל ןיי םהב גוזמל םימח םימ-]ימח  .םיחתפה לא ןתוא םיריזחמ ברעבו םינוש
 ךירצש ,ןילישבתה תורדק תא הריכה לעמ ריפה--'וכו קלס , 5 , דרעה) הילע םילשבמש

 ןנימטהל ךירצש ,תורדקה תא הריכה ךותב ןימטה-ןימטמה ןימטהו . הלילה תדועסל ןריפהל
 תוגנה דחא לעמ תועיקתה תא עקותה היה אוהש ,הרעה שמש-- תסנכה ןזח . תרחמלש הדועסל
 תיששה העיקתה רחאל םנש ,הזמ חכומ .ירה-ותיבל ורפוש ךילוהל .ריעה שארבש םיהובגה

 ותיבש םימעפ יכ , םינוש םירועשל-ןירועישל .ותיבל ןזחה אוביש דע , תבשה תשודק הלח םרט

 . עקות היה םשמש-וגנ שארב .רתפ םוקמ-עונצ םוקמ . קוחר אוהש םימעפו בורק ןזחה לש
 .דיחיה .תושרב וליפא תבשב-ןילטלטמ ןיא

 ירחא םוקמ לא הָרָעְּבַה םוקממ תבשב םריבעהל רתומ-]תוא ןיליצמ .ך"נת-שדקה יבתכ
 .תסנכה תיבב תבשב םהב םיריטפמש ,םיאיבנ ןוגכ -- םהב ןירוקש ןיב | .םליצהל
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 | . ינפמו ..הזינג םינועט-ןושל לכב םיבותכש פ'עאו , ןהב ןירוק ןיאש ןיבו ןהב
 . שרדמה תיב לוטיב ינפמ ?םהב ןירוק ןיא המ

 = ןיא :רמא אנוה בר-ןושל לכב וא םוגרת םיבותכ ויה :רַמְּתִֶא .אָרַמְּ
 . הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ :רמא אדסח ברו ,הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ
 ,ןיִליִצמְד יִניִלָּפ אל אָמַלָע יִלָכְד-ןהב .תורקל ונתינ :רַמָאָּד ןאַמְד אָבִלַא
 ןיא :רמא אנה בר ,ןהב .תורקל ונתינ אל :רמאד ןאמד ,אָּבְלַא--יִניִלּ ב
 ןויזב םושמ ,ןיליצמ :רמא אדסח בר הב תורקל ונתינ אל אהד ,ןיליצמ
 .שדקה יבתב

 ןהב ןירוקש ןיב ,הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ-שדקה יבתכ לכ, :ןנְ
 -ןהב ןירוקש,, :ואל יאמ ."ןושל לכב ןיבותכש פ'עא ,ןהב ןירוק ןיאש ןיב
 - ונתינ אלד-"ןושל לכב ןיבותכש פ"עא., ,םיבותכ--"[הב ןירוק ןיאשו,, ,םיאיבנ
 :אנה בר ךל רמא !אנוה ברד אָתְבּויִתו -- "ןיליצמ,, יִנָתַקְו ?ןהב תורקל
  איעבִמ הזינג-ןעְליִצמ יִלוצַא אָּתְשַה !"הזינג ןינועמ, :אָפַמ אָמיִא ?אָרְבְסִתְו
 ץרתמ אנוה בר .הימעטל ץרתמ אדסח ברו ּהיִמעטְל ץֶרֶתַמ אנוה בר אלא
 המב :םיבותכ--"םהב ןירוק ןיאש ןיבו. ,םיאיבנ-"םהב ןירוקש ןיב,, :הימעמל
 וליפאו ,ןיליצמ ןיא-ןושל לכב לבא ,שדקה ןושלב ןיבותכש ?םירומא םירבד
 ,םיאיבנ-"ןהב .ןירוקש ןיב, :הימעטל ץרתמ אדסה בר .ועָב הוינג יִבָה
 ,ןיליצמ יִמנ-"ןושל לבב ןיבותכש פ'"עא,, ,םיבותכ--"ןהב ןירוק ןיאש ןיבו,

 ינפמו .רקפה םוקמב םחינהל אלו םנימטהל ךירצ-הזינג םינועט .םיבותכ ןוגכ-םהב ןירוק ןיאש
 תבשב--שרדמה .תיב לוטב 3 תבשה ווב יבותכב םירוק ןיא עודמ--ןחב ןירוק ןיא המ
 םעה בל ךשמנ היה זא יכ , םיבותכב וארק ולו רוסיאו רתיה תוכלהב םעה ינפל םישרוד ויה
 ,השרדה תא עוטשל ואב אלו םהירחא

 וירבד יפל-'וכו אבילא . תימרא--םוגרת . . שדקה יבתכ--'וכו ויה .יונש ,רמאנ-רמתיא
 םיקלוח םניא םלועה לכ-םהב תורקל רתומ ןושל לכב םימגרותמה שדקה יבתכש ,רמואש ימ לש
 םהלש תקלחטה) הז ירה ,םיקלוח םהשכ-'וכו ינילפ יכ .(הזב קולחיש ימ ןיא : רמולכו
 . שדקה יבתכ ימוגרתב תורקל רופאש , רמואה לש וירבד יפל (איה

 םיבותכש פ"עא ? אוה ךכ םירבדה לש םעמשמ ןיאה-ואל יאמ . ונתנשמב ונינש-ןנת
 = , ך"נתה ימונרתב תורקל רופאש ,אצוי "ןושל לכב םיבותכש פיעא,, םירבדה לש םעמשממ--וכו
 וז ירה-אתבויתו .הנוש אנתהו-ינתקו ? ןושל לכב םיבותכ םהש הזב םחכ ערוה המב ,ןכ אלמלאש
 פיעא,, םירבדהש ,(התא ךתרבסל) התא רבוס הטו-'וכו ארבסתו .אנוה בר ירבדללע (אישוק) הבושת
 םינועט,, הנשטה ףוס תא (ראב) רומא ןכ םא ,'ןיליצמ,, הלמה לא םיסחיתט "ןושל לכב םיבותכש
 , איה ותועמשמו ומצע ינפב רבד אוה וז הנשמ ףופש ,תרכהב אלה-'ןכו אתשה ."הזיגנ

 = תבשב םא ירהש ? הלאה םירבדה ורמאנ ךרוצ הזיאל ןכ םאו ,לוחב הלאה םירפסה תא זוננל ךירצש
 תא בָשימ--ץרתמ ? לוחב הזיננ םינועטש שרפל הנשמה התיה הכירצ הסל , םתוא םיליצמ ונא
 ; הזינג םינועט םה ןכ יפ לע ףאו-'וכו יכה זליפאו . ותשישל , וטעטל-הימעטל . הנשמה ירבד
 :רמולכ ,הזיננל ענונב אלא הלצהל םינווכמ םירבדה ןיא ,"ןושל לכב םיבותכש פ"עא,, רמאנש הסו
 = | < ןכ פנ-ימנ . םזננל ךירצ לוחב הנה ,םתוא םיליצמ ןיא תבשבו ןושל לכב םיבותכש יפ לע ףא
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 לכו םוגרת םיבותכ ויה, :יִביִתיִמ-."הוינג ןינועט ןהלש קקמו, :רמָאָה יִכָהְו
 :אנוה בר ךל רמא !אנוה ברד אָתְבּויִתְו ,"הקילדה ינפמ ןתוא ןוליצמ = ןושל
 ,תיִדָמ ,תיִטפיִנ ןיבותכ ויה. :עַמָש ,אָּת . ןהב תורקל ונתינ :רַבָס אָּגַמ יאה
 ינפמ ןתוא ןיליצמ ,ןהב תורקל ונתינ אלש פ'עא--תינווי ,תיִמְליִע ,תירביע
 ויה :אָיְנַתְד ,איה יִאָנִּת :אנוה בר ךל רמא - אנוה ברד אָתְבּויִּת !"הקילדה

 ןיא :רמוא יפוי יבר .הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ--ןושל לכבו םוגרת ןיבותכ =
 ךלהש ,אָּתְפְלָח אָּבַאְב השעמ :יסוי יבר רמא .הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ
 ןנחוי 'ר לש ונחלש לע בשוי היהש ואָצַמו אירבטל יִּבְרָּב לאילמג ןבר לצא
 ןברב ינא רוכז :ול רמא .וב ארוק אוהז םוגרת בויא .רפס ודיבו ףוזָנ ןב
 רפס וינפל ואיבהו תיבה רהב הלעמ ג'ע דמוע היחש ,ךיבא יבא לאילמג
 = אמו וילע הוצ אוה ףא . ףֶּבְרִנַד תחת ּהעְקְש :יאנבל רמאו ,םוגרת בויא
 תובושת 'ב :בר רמא .וילע ופכ טיט לש הבירע :רמוא הדוהי רב יסוי יבר
 +אלא ריב ןָרְּבַאָל רתומ יכו :דועו ?ןינמ תיבה רהב טיט יכו :אָדְח ,רבדב
 אָמק אָנַת אמיל ?יִאְנִּפ ןאמ ,ןהילאמ ןיביקרמ ןהו הָפַרּותַה םוקמב ןחינמ
 :רבס רמו ןןחב תורקל ונתינ :רבס רמ :יִגלפְמְה אָהְב אָמְליִדו ? יסוי יברד
 .תיִטפיִנְד אָגַחְו יסוי 'ר אלא 7 .תורקל ונתינ אל

- 

 .תלוכאמל ויהו ולב םירפסה פא-ןחלש קקמו .(הנשמה שוריפ ךכ) רמוא אוה ךכו-רמאק יכהו

 -אנוה ברד אתבויתו . (םישקמ) םיבישמ הז לע--יביתמ .םילבה םילעה תא זונגל ךירצ , שע
 'אנתה-'זכו אנת יאה . םתוא םיליצמ ןיאש רמאש , אנה בר ירבד לע (הישוק) הבושת יהוז

 הבושת עמשו אוב-עמש את ,ך"נתה ימוגרתב תורקל רתומש רבוס ,םתוא םיליצמש רמואה ,אוהה

 ןושלב- תימליע . . ינוטדקה ירבעה בתכה-תירבע .תירצמ ןושלב-תיטפינ . הלאה םירבדה לע

 דחא לש ותעדל המיאתמ אנוה בר לש ותעדו םיאנת לש תקולחמ שי הז ןינעב-איה יאנת .םליע
 ויהש תולעמה תחא לע-תיבה רהב הלעמ .לודג םדא לש דובכה ראות-יביריב .הלאה םיאנתה
 'םוקמב-הפרותה םוקמב . בויא םונרת לע-וילע ופכ . . ןינבה ינבא תרוש-ךבדנ . תיבה רה לע

 םהמ ימו ,ןינעב םיקולה םהש ,אנוה בר םהילע רמאש ,םיאנתה םה ימ-יאנת ןאמ . רקפהו יולג

 ומדק וירבדש ,ןושארה אנתה והזש , רמול םא--'וכו אמיליא ? אנוה ברכ ימו אדפח ברכ רבוס

 יא, רמאש ,יפוי 'רו ,אדסה ברכ הז אנת רבופ ןכ םאו ,"םתוא םיליצמ,, :רמאשו יסוי 'ר ירבדל
 דחאהש , םיקולח (הלאה םיאנתה) םה הזב ילואו-'וכ| אמלידו .אנוה ברכ רבוס ,'םתוא םיליצמ
 ןיאש ,רבוס (יסוי 'ר) דחאהו ,םהב תורקל ונתינש ינפמ ,םתוא םיליצמש , רבוס (ןושארה אנתה)
 ירה לבא , אנוה ברכ רבוס יסוי 'רש חיננ םג ולו | םהב תורקל ונתינ אלש ינפמ ,םתוא םיליצמ

 ןירוק ןיאש ,רמואה ירבדל וליפא םתוא םיליצמ ותעדל רשא ,ארסח ברכ  רבוסש דחא םנ ןיא
 ,תורחא תונושלו תיטפיג םיבותכ שדקה יבתכ ויה םאש ,רמאש אנתה ותוא-תיטפינד אנת .םחב

 .אדסח בר לש ותעד יהוזש , םהב ןירוק ןיאש פ"עא ,םתוא םיליצמ
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 ,םיִחְסֶּפ
 יז

 .תוצֶח רַחַא םיִחְסְפ יִבְרַעְב הָכאָלְָמ רופא
 (ב-א ,נ ףד)

 --תוצח דע םיחספ יברעב הכאלמ תושעל וגהנש ,םוקמ .אָתיִנִתִמ
 םוקמל ןישועש םוקממ ךלוהה .ןישוע ןיא-תושעל אלש וגהנש ,םוקמ : ןישוע
 םוקמ ירמוח וילע ןינתונ-ןישועש םוקמל ןישוע ןיאש םוקממ וא ,ןישוע ןיאש
 . תקולחמה ינפמ ,םדא הָנַשָי לאו .םשל ךלהש ,םוקמ ירמוחו ,םשמ אציש

 םיבוט םימי יברעו תותבש יברק וליפא ,םיחספ יברע אָיְְיִא יאמ .אָרַמְ
 החנמה ןמ םיבומ םימיו תותבש יברעב הכאלמ השועה, :אָיִנִתִּד ?יִמנ
 = אוה הלעמלו החנמה ןמ-םֶתַה ?'םלועל הכרב ןמיס האור וניא -הלעמלו
 אוה הכרב ןמיס-םתה  :יִמַנ יִא : תוצחמ -אָכַה ,אל החנמל ךומס ,רּוסָאְד
 .היל ןנֶתֶמַשִמ יִמנ יִתומש--אכה א ןנתְמַשִמ אל יִתומַש לבא ,יוָה אלד

 החנמה ןמ םיבזמ םימי יברעבו תותבש יברעב הכאלמ השועה, :אָפּוג
 ,םוקמ לכבו ,םירופיכה םזי יאצומבו בוט םוי יאצומבו תבש יאצומבו .הלעמלו
 .יםלועל הכרב ןמיס האור וניא ;רוביצ תינעת יָיותיִאְל ,הריבע דונדינ םש שיש
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 רַעְומַה ָךְרצְל איָהָש הֶכאָלְמ לש הָניִּד
 (ב-א ,הנ ףד)

 הרמוג-ד"יל םדוק הב ליחתהש ,הכאלמ לכ :רמוא מ"ר .אָחיִנְתִמ
 . הרמוגל לוכיש פ'עא ,רשע העבראב הלחתב הב ליחתי אל לבא , דייב
 :ןה ולאו ,תוצח דע םיחספ יברעב הכאלמ ןישוע תויִנְמּוא שלש :א"כחו
 . ןיִנָעָצַב ףא : רמוא הדוהי רב יסוי 'ר .ןיסבוכהו םיִרָפַהְו ןימייחה

 --דעומה ךרוצל אלש לבא ,ןִנָת דעומה ךרוצל :ווהָל אָיִעַּבִא .אָרְמְ

 םינתונ .חספה יכרצ תנכהב חרוטה ינפמ-תושעל אלש .םירהצה דע--תוצח דע
 תוגהונה ,תורמוחה תאו ,םשמ אציש םוקמב תונהונה , תורמוחה תא וילע םיליטמ--ןכז וילע

 ארמנב) . תקולחמ ידיל איבהל אלש ידכ ,םוקמה ינהנממ--םדא הנשי לאו .םשל אבש םוקמב
 . (תנשמה ירבד רתיל וסוחיב הזח רמאמה תועמשמב אברו ייבא םיקולח

 ,סהב דובעל רתומש) םיחספ יברעל ענונב קה וז הארוה האב המל-'וכו איריא יאמ

 --החנמה : תוצח רהא דובעל רופא ןכ םנ-ימ1 ?(רוסא ךליאו ןאכמו תוצח דע ,וגהנש םוקמ

 -ימנ יא . החנמל םדוק שעמ-החנמל ךומס .םש--םתה .םויה תלחתמ הצחמו תועש עשת
 סימירחמ ונניא םירחה לבא--'וכו יתומש לבא .האור וניא-יזח אלד אוה .ןכ םג וא

 .ותוא םימירחמ ונא םירחה םנ--'וכו ימנ יתומש .

 .ששח--הריבע דונדנ .םיאבה םירבדח דוע ורמאנ אפונ אתיירבה התואב--אפונ

 .לוחה לע שדוכה ןמ ףיסוהל ךירצ תבש דוככ םושמ--תבש יאצומב .הריבע לש זמרו
 . הכאלטב הרופאש-רובצ תינעת . תוברל--ייותיאל

 .םילענ ירפות-ןינעצר .םיבלנ-םירפסה . הכאלמ ילעב- תוינמוא

 הילע ונינשש הכאלמה--ןנת דעומה ךרוצל .ושקתה וז הלאשב--והל איעביא
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 --ךרוצל לבא ,ןנת דעומה ךרוצל אלש : אָמְליִד וא ? אל יִמנ רמנִמ וליפא
 --רמגימ ,ךרוצל אלש ןיב ,דעומה ךרוצל ןיב : אמליד וא ?ןניליחתמ ילוחתַא
 וליפא ,ד"יב .הליחתב ליחתי אל לבא, :עמש ,אָּת ?אל -יִלוחַתַא ,ןיא
 ךרוצלד ,יִנָה וליפא :ואל ?"וליפא. יאמ ."הנטק הכבש וליפא ,ןטק לוצלצ
 אל יִמנ רַמְמִמ-ךרוצל אלשד לָלְּכִמ ? אל--ילוחתא ,ןיא--רמגימ ;דעומה
 וליפא ?"וליפא, יאמו ,ןנירמג ימנ רמגימ--ךרוצל אלשד ,םלועל !אל .ןנִרַמְ
 רמג איה וז-ןתלחתה :אָנִמָא ,ךֶּתְטד אקְלָס יאר .,והְניִנ ירטוזד ,ומנ יִנָה
 ריאמ 'ר :עמש ,אָּת - .ןל עמָשמְק 1הָלִחְתַבְל יִמַנ והָּב ליִחְתַנ ,ןתכאלמ
 ? יתמיא .רשע העבראב הרמוג ,דעומה ךרוצל איהש ,הכאלמ לכ. :רמוא
 הב ליחתי אל--ד"י םדוק הב ליחתה אל לבא ,ד"י םדוק הב ליחתהש ןמוב
 אלש ,ןיִא--דעומה ךרוצל ."הנטק הכבש וליפא ,ןטק לוצלצ וליפא ,ד"יב
 עמָשמ אק אהו ,ןניִרָמְג ימנ ךרוצל אלש וליפאד ,ןידה אוה .אל--דעומה ךרוצל
 : רמוא מיר :שית . אל--ילוחתא ,ןיא--רמגימ ,דעומה ךרוצל וליפאד :ןל
 -דעומה ךרוצל הניאשו ,ד"יב הרמוג--דעומה ךרוצל איהש ,הכאלמ לב,

 םוקמ ."וגהנש םוקמב ,תוצח דע םיחספ יברעב הכאלמ ןישועו ,רוסא
 ךרוצל אלש ,ןיא--דעומה ךרוצל :ּהָנִמ עמשו .אל-וגהנ אל ,ןיא--וגהנש
 .מיש .אל--דעומה

 ."תוינמוא שלש :םירמוא םימכחו,
 < ןירפפה ,דעומ לש ולוחב וכרדכ .רפות טּויָדָה ןכש--ןיטייחה : אנת

 ןיפבכמו ןירפסמ ןירוסאה תיבמ אצויהו םיה תנידממ אבה ןכש -ןיסבוכהו
 | ילוע ןכש--ןינעצרה ףא :רמוא הדוהי 'רב יפוי יבר .דעומ לש ולוחב =

 ןיא ןכ םג התוא רומגל וליפא-'וכו .וליפא | ? דעומה ךרוצלש הכאלמ איה םאה ,ונתנשמב
 .הלחתב וליפא התוא םיליחתמ ונא--ןניליחתמ ילוחתא | .ילוא--אמליד .ריתמ ריאמ 'ר
 .הבושת עמשו אוב--עמש את .(רומא) אל--ליחתהלו ,(רתומ) ןכ--התוא רומגל--ןיא רמנימ
 ןהש ,(תוכאלמה) ןתוא וליפאש ,הז ןיאה--'וכו ואל .ףינצ--הכבש .הבינע ,רושק--לוצלצ
 תוכאלמהש ,הזמ עמשמ--'וכו ללכמ . ןליחתהל אל לבא ,ןרמנל קר רתומ ,דעומה ךרוצל
 ימנ ינה .םוקמ לכמ ,םנמא-םלועל +ןתוא םירמונ ונא ןיא רומְג וליפא ,דעומה ךרוצל ןניאש

 ילוא ךתעד לע הלוע םאש ,(ןהב ליחתהל רוסא ןכ םג) תונטק ןכהש ,(תוכאלמה) ןתוא םג-'ןכו =
 עימשמ אוה ןכל--ןל עמשמ אק .הנושארבמ-הליחתכל .ןהב-והב .'וכו רמוא ינאש (המדת
 -'וכו דעומה ךרוצל .הכאלמ תושעל אלש ונהנש םוקמב וליפא-ד"יב הרמונ . רופאש ונל
 .אוה ןידה תמאב--ןידה אוה .רוסא-ךרוצל אלשו"  רומנל רתומ דעומה ךרוצלש עמשמ הזמ
 רמגימ ."דעומה ךרוצל איהש,, וקוידב ונל עימשמ (ריאמ 'ר) אוה תאז תאו--ןל עמשמק אהו
 ירה-חנימ עמש .רופא רומגל וליפא-אל ןנהנ אל .רוסא ליחתהלו רתומ רומנל--'וכו ןיא
 .הזמ חכומש

 דעומה לוחב רופתל יאשר (טייח אל) טושפ םדאש ינפמ ,דייב הכאלמב םירתומ-]יטייחה
 -'וכו םיה תנידממ אבה .דעומה לוח ךרעמ לק וכרעש ,ד"יב יאשר ןמוא אהיש ,ןכש לכ אלו
 ,ה"יב תרתומ אהתש ןכש לכ אל ,דעומה לוחב (וז הכאלמל עגונב) רתיה תצק שיש ןויכז
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 ןידמל :רַבָס רמ 1 יִנְלָפְמַה יאַמָּב .דעומ לש ולוחב ןָחיִלְעְנִמ ןינקתמ םילגר
 הכאלמ תלחת ןידמל ןיא :רבפ רמו ,הכאלמ ףוסמ הכאלמ תלחת
 | . הכאלמ ףוסמ

 לי - ער

 ,הָנָשַה שאר
 ג.

 .תֶּבַשַּב תּויהְל לָמָש הָנָשַה שאר
 (%8 (7-יב ן(טכ ףד)

 ויה שדקמב-תבשב תויחל לחש ,הנשה שאר לש בוט םוי .אָתיִנְתַמ
 יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה--שדקמה תיב בֶרֶחְשִמ .הנידמב אל לבא ,ןיעקות
 ןיקתה אל :רזעלא יבר רמא .ןיד תיב וב שיש םוקמ לכב ןיעקות ויש
 ,םוקמ לכ רחאו הנבי דחא :ול ורמא .דבלב הָנְבִיְב אלא יאכז ןב ןנתוי ןבר
 ,ריע לכש : הנבי לע חריתי םילשורי התיה תאז דועו .ןיד תיב וב שיש
 ןיעקות ויה אל-הנביבו ,ןיעקות-אובל הלוכיו חבורקו תעמושו האור איהש
 | . רבלב ןיד תיבב אלא

 רב .אמח יבר רמא ,אָמחְל רב יול יבר .רמא ?יִלַמ יִנָה אמ .אָרְמְ
 םוי. :רמוא דחא בותכו ,:"הָעּורָת ןורכו ןותָבש, :רמוא דחא בותכ : אנינח

 .םויב ןאכ ,תבשב תויהל לחש ,ט"יב ןאכ :אָיָשק אל ??"םֶכָל הָיִהְי הָעּורת
 יִכִה שדקמב--איה אָתָיְרואְדִמ יא :אבר רמא .לוחב תויהל לחש ,בוט
 ובד אָנְתִּד ?יטועמְל אָרְק ףיִרְפְצַאְר ,איה הכאלמ ואל אָה :דועו ?ןָיִעְקִּת
 ,תפה תָיִדְרּו רפוש תעיקת התצי -י"ושעח אל הָדובָע תָכאְלָמ לכ, :לאומש
 ןנברו ,יִרָש אָרְשיִמ אָתְיְרואְּדִמ :אבר רמא אלא .הכאלמ הניאו המכח איהש

 :6/ ,טכ רכדמכל .דכ ,גכ (רקיוו

 -'וכו רבס רמ . (הדוהי ןב יפויו םימכחה) םיקולח םה המב-יגלפמ אק יאמב .מ"הוחמ לקה
 --חכאלמ ףוסמ .םישדח םילענמ םישועש םינעצר-הכאלמ תלחת .רבופ הדוהי ןב יפוו
 .םימכההו-רבס רמו .(תרתוט םושדח םילענ תריפת ףא רתומ םילענ ןוקת המ) םילענ ןוקתמ

 . ד"יב םישדח םילענ תריפת הרוסא ןכלו-ןידמל ןיא . םירבוס
 . הלודג ןירדהנמ התיה םשש יפל-הנביב אלא .םירעה רתיבו םילשוריב-הנידמב

 .תעיקתל ענונב הנבי לע ,הנוכמ לע הנדועב , םילשוריל ןורתי היה הזב סגו-וכו תאז דועו
 העיקתה לוק תא םשמ עומשלו םילשורי תא תוארל רשפא הנממש--האור איהש . תבשב רפוש
 .הפוג הב-ןיעקות . םילשוריב

 שאר לש תבשב רפוש תעיקתש) הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןינמ-ילימ ינח אנמ
 :וניה ,העורת ןורכז אלא , שממ העורת אל--העורת ןורכז ? (שדקמל ץוחמ הרוסא הנשה
 תבשב העיקת רוסא םא-'וכו איה אתיירואדמ יא .העורת םהב תרכזנש ,םיבכותכה תאירק
 (רפוש תעיקת) וז אלה--'וכו הכאלמ ואל אה ? שדקמב ונא םיעקות ךיא | ,הרותה ןמ אוה

 'ר אופיא םיקמ המלו ט"ויב הריתהלו . הטעמל בותכ ךרצנ היהיש (ט'ויב הרופאה) הכאלמ הנניא
 רונשש-'וכו אנתד ? לוחב תויהל לחש ט"ויב "םכל היהי העורת םוי,, בותכה תא אנינח רב אמח
 .ןט יופאה םחלה תאצוה-תפה תיידר .ללכה ןמ האצוי-התצי . לאומש לש ושרדמ תיבב
 .. רסאל) "ילע ורזג םימכחה קרו (תבשב עוקתל) רתומ םנמא הרותה ןמ-'וכו אתיירואדמ .רונתה
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 לכה ןיאו ,רפוש תעיקתב ןיבייח לכה :חבר רמאד ,הברדכ .היָּב רּזְגְד אוה
 דומלל יקְּבַה לצא ךליו ודיב ּוָלטי אָמָש א:הריזג : רפוש תעיקתב ןיאיקב
 .הליגמד אמעט ונייהו ,בלולד אָמַעַמ ּוניהְו .ה"רב תומא 'ד ונריבעיו

 .'וכו ."יאכז ןב ןנחוי ןבר ןיקתה שדקמה תיב ברחשמ,
 .ןיָמְנַּפִתִמ םירעה לכ ויהו תבשב תויהל .הנשה שאר לָח תחא םעפ :ר"ת

 רמא !ןּודָנ :ול ורמא !עקתנ :הֶדָיַתְּב ינבל יאכז ןב ןנחוי ןבר םהל רמא
 הפכ : של רמא .ןודנ :ול ורמא ,ּעְקָּפָש רחאל .ןודנ ךכ רחאו עקתנ :םהל
 .השעמ רחאל ןיבישמ ןיאו הנביב ןרק תעמשנ

 .דבלב הנביב אלא יאכו ןב ןנחוי ןבר ןיקתה אל :רזעלא 'ר רמא,
 ונייח--"ול ורמא,  .ןיד תיב וב שיש ,םוקמ לכ דחאו הנבי דחא :ול ורמא
 לכ דחאו הנבי דחא :ול ורמא,-יאָרְקַאְר אָניִד יִב וחיניב אָּכִא ?אמק אָנַה

 ?"ןיד תיב םעו. יאמ .ןיד תיב םעו אנוה בר רמא ."ד"ב וב שיש ,םוקמ
 תאז .דועו. :אבר ביִתְמ .אָלָד .,ןיד תיב ינפב אלש יִקופַאְל ,ןיד תיב יִנְפְּב
 -ינְמקַדְכ אָמיִליִא ?"תאז דועו יאמ, ,"וכו הנבי לע הריתי םילשורי .התיה
 .ןידיחי ןיעקות ןיא הנביבו ןידיחי ןיעקות םילשוריבד :אלא ?היִל יִעְּבְמ "תאז,
 םָיְסְמ יכ :רמא ףסוי רב קחצי בר אָתֶא יכ אהו ?ןידיחי ןיעקות ןיא הנביבו
 אָיעיִקִת לקְמ הָיְנא לק שָנִא עמָש אל ,הנביב העיקת אָרְּבְצְר אָחיִלְש
 ןמזב אלש ןיבו ןיד תיב ןמזב ןיב ןיעפות םילשוריבד :ואל אלא !יִאָדיַחיִ

 אל שרקמב לבא וכו רפושה תא חקכי ןפ הששחה ךותמ רוסיאל םימכחה ורזג ןכל--'וכז הריזנ
 -'וכו אמעט ונייהו . שדקמב גהונ וניא ,םימכחה תנקתמ אוהש ,תובשה רופאש ינפמ ,ורזג
 .תבשב הליגמה תאירקו בלול תלישנ ורסא והיפ לעש , םעטה והזו
 רפוש תעיקת עומשל הנביל ופנכתה הנבי תוביבסבש םירעה לכ-םיסנכתמ םירעה לב

 רברב ןתנו אשנ--ןודנ . רודה ילודגמ ויהש-הריתב ינב . םילשוריב תושעל םיליגר ויהש יפכ
 ןיא | .הנבי לע םג הלח ,"םיברה תושרב תומא 'ד  ונריבעיו ונלטי אמש,, ,הרזגה ןיא םא
 תועט ולאכ ,ונמצעב ונישעש השעמב ןודלו בושל ונל אוה יאנ-השעמ רחאל ןיבישמ
 . ונדיב התיה

 םימכחה ."ול ורמא,, רמאמה תא איבהש אנתה שרח ו המ-אמק אנת ונייה "ול ורמא ,

 והיש ןקת ז"ב ןנחוי 'ר יכ רמאש ,הנשמה לש ןושארה אנתה ירבד םה הלא אלה ובישהש
 אנתה ןיב) םהיניב שיש קולחה-'וכו והייניב אכיא ?"ןיד תיב וב שיש םוקמ לכב ןיעקות
 םיעקות ןושארה אנתה לש ותעדל :הרקמבש ןיד תיבל עגונב אוה (אנתה ותוא ןיבו ןושארה
 קר עוקתל רתומ ,ינשה אנתה לש ותעדלו הרקמב .קר ןיד תיב םש אצמנש םוקמב  וליפא
 . םיעקות ונא ןיד תיב םע אקוד--ןיד .תיב םעו .הנביב ומכ עובק ןיד תיב םש שיש םוקמב
 -ינתקרכ אמיליא .השקמ ,בישמ--ביתמ . םיעקות ונא ןיא--אלד .שעמל ,איצוהל-יקופאל
 אלה-היל יעבימ תאז ?(יד תיבב אלא םיעקות ויה אל הנביבש) יונשש / ומכ 0 םא
 אבשכ אלהו-וכו אהו .ןיד תיב יחולש םניאש--ןידיחי ל תא, קר רמול אנתל ול ךרצנ
 שיא עמש אל הנביב העיקתה לוק תא רובצה חילש םייטמ היהשכ-'ןכו םייסמ יכ .(הנבימ)
 --ןיד תיב ןמזב .םידיחיה לש תועיקתה ינפמ (וירבד לוק וינזא ועמש אל) וינזא לוק תא
 .םהיתבל םיניידה וכלהשכ-]יד תיב ןמזב אלש .(םויב תועש שש דע) ןיד תיב זובישי ןמזב

, 0 
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 אָהיִמ דיב ןמזב אה : אל-ד'ב ןמזב 'אלש ,ןיא-ד'ב ןמזב ,הנביבו ,דיב
 ד"ב ינפב ןיב ןיעקות םילשוריב וליאד ,אל ?ר"ב ינפב אלש וליפאו ןיעקות
 אָכִא .אל-.ד'ב ינפב אלש ,ןיא--ד"ב ינפב הנביבו ,ד"ב ינפב אלש ןיב

 לכ רַפוש ּוריִבְעַּפ םיִרּופְּכַה םּויָּב. :ביתכד :אָהַא אנוה ברד אָהְל יִנְתִמְד
 :דיב םעו :אנוח בר רמא .עוקתל בייח דיחיו דיחי לכש :דמלמ | 3

 :אבר ביִתַמ .אלד ,ןיד תיב ןמזב אלש/יִקופַאל ,ד"ב ןמזב ?,ד"ב םעו. י
 ?"ותיבו שיא. יאמ ."ותיבו שיא ,ןילובגב תבשה תא החוד לבויו ה"ר -
 אָמָרְג ןמזהש הָשַע תוצמ אָהקו ?אָבָּיִחְמ ימ אָקֶּתַא-ותשאו שיא :אָמיִליִא
 ותיבב שיא :ואל אלא + תורוטפ םישנ אמרג ןמוהש השע תוצמ לכו ,איה
 ,ןיד תיב ןמזב םלועל ,אל ?ד"ב ןמזב אלש וליפאו

 אלא ,תוכרבלו העיקתל ,הנשה שארל לבויה הוש. :תשש בר ביִתָמ
 וב ושדיק אלש ד"בב ןיבו ,שדחה תא וב ושדיקש ד'בב ןיב ןיעקות--לבויבש
 תיבב אלא ןיעקות ויה 0- -ה'רבו ,עוקתל בייח דיחיו ריחי לכו ,שדוחה תא
 לכ ןיא, יאמ ."עוקתל בייח דיחיו דיחי לכ ןיאו ,שדחה תא וב ושדיקש ,ןיד
 ןיעקות ןיא ה"רבו ,ןידיחי ןיעקות לבויבד :אָמיִליִא ?"עוקתל בייח דיחיו דיחי
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 - ר'ב ןמזב ,הירבו ,ד'ב ןמזב \ אלש ןיב ד"ב ןמזב ןיב ,ןיעקות .לבויב ופיאד
 ןמזב אלש ןיב דיב ןמזב ןיב ,לבויב תֶהיִמ יִנָתַ ,+אל--ד'ב ןמזב אלש ,ןיא
 ינפב ןיב ,ןיעקות ר"ב ןמזב-- לבויב :יִנָתַק יכהו ,ד"ב ןמזב םלועל אל ? ד"ב
 : ימנ רָמָּתִא .ד"ב ינפבו .דיב ןמזב ןיעקוח-הירב ,ד"ב ינפב אלש ןיב דב
 אלא ,ןיעקות ןיא :יבר רמא ,לואש ןב יסוי ר"א ,אָדְמִנ רב אייח 'ר רמא
 ןיד תיב ?והמ--ודמע אלו רומעל ּורְעְננ : אריז 'ר יִעָּב .ןיבשוי ד"בש ןמז לכ
 רוע < קיפ ?אָכיִלְו ,ןַנָעַּב ןיד תיב ןמז-אָמְלַד וא ,אָכִא אָהְז--ןניעְּב ןיבשוי

 .ט  ,סכ סרקיו1

 לש הז תא הנושש ימ שי--'וכו ינתמד אכיא .ןפוא לכב ,םוקמ לכמ-אהימ .הנה--אה

 שיא . (םילשוריל ץוהמ) הנידמה ירעב-ןילובגב .הזה ןינעה לע ("ןיד תיב םעו,) אנוה בר
 .רמול םא-אמיליא  .םמצעב םיעקות ותיב ישנא םג ןכו ומצעב עקות שיא שיא-ותיבו
 םרונ ןמזהש הוצמ-אמרנ ןמזהש ? רפוש תעיקתב איה תבייח םולכ השא-'וכו אתתיא
 עוקתל ךירצש--תוכרבלוו העיקתל . (הנשה שארב רפוש תעיקת ןונכ ,עובק ןמזב הגוהנה) התוא
 . לחש הנשה שארב-'וכו הנשה שארב] . תוכרבה ןתוא וב ךרבלו הנשה שארבש תועיקתה ןתוא וב

 .שרחה תא שדקמ היהש ,הלודנ ןירדהנס לש לודנה ןיד תיבב אלא םיעקות ויה אל תבשב תויהל
 יכהו .'וכו ןיד תיב ןמזב ןיב םידיחיה םיעקות לבויבש ,אנתה הנוש ירה םוקמ לכמ-תחימ ינתק

 ןכ םג הנשנ ,רמאנ-ימנ רמתיא .םידיחי-ןיעקות דייב ןמזב .הנשמב הנוש אוה ךכו-ינתק
 ,םתבישי םוקמב--ןיבשוי . לבויב םירופכה םויב םידיחי- םיעקות ןיא .אנוה בר לש ותעדכ
 םוקממ םוקל ןיד תיב ירבח וררועתהשכ--וכו ורעננ . לאוש-יעב . ריעה לכב םיעקותה םיעקות

 --אכיא ירהו .םיבשוי ןיד תיב םיכירצ ונא--ןניעב .התיבה תכללו (םתבישי ןמז הלכשכ)

 .הבושת ילב תראשנ הלאשה--וקית . ןיאו-אכילו ,ילוא וא--אמליד וא . שי ירה
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 1 .הנשה שאר :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 , לחנב תבשויל טֶרָּפ-'האור. :'וכו "הנבי לע הריתי םילשורי התיח תאז
 ,םוחתל 0 תבשויל טרפ -"הבורק, ,רהה שארב תבשויל טרפ--"תעמוש,
 דע חוה . אָרַהְנ היל קיפפמל טרפ--"אבל הלוכיו,
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 ,הָמַא םיִרָשִעִמ הָמּבְּג הב ןיד
 / : (.ב-א ,ב ףד)

 יברו .הלוספ המא םירשעמ הלעמל הָחּובג איהש ,הָפְס .אָתיִנְתַמ
 תונָפד השלש הל ןיאשו םיחפט הרשע ההובג הניאשו .רישכמ הדוהי
 : הלופפ--ּהָתָלַצִמ הבורמ ּהָתָמַחְשְו

 םֶכיַתורד :ּשְדָי ןטמל, :ארק רמאד :הבר רמא ?יִלמ ינָה אמ .אָרְמְ
 רָד אוהש ,ערוי םדא--המא םירשע דע ג"לֶאְרְשָי יִנַּב תֶא יִתבשוה תוכְסַב יִכ
 אָלְ םושמ ,הכוסב ררש עדוי םדא ןיא-המא םירשעמ הלעמל ,הכוסב
 דע יבְרִחַמ םֶמּוי לַצְל הָיְהִּת הָּכְסְ :אָכְהִמ רמא אריז יבר .אָניִע ּהָב אַטְלש
 בשוי םדא ןיא--המא םירשעמ .הלעמל ,חכוס לצב בשוי םדא -המא םירשע
 ותכוס השועה ,התעמ אָלֶא :ייבא ל"א .תונָפְד לצב אלא ,הכוס לצב
 ,םינרק תורתשע לָּד-םֶתָה :ל"א ?הכוס :יִוָה אָלְד מנ יִבָח ,םינְרְק תורְתְשַעְב
 :אָכָהַמ רמא אברו .הכוס לצ אָּכְל ,תונפד לַד-אָבַה ,הכוס .לצ אָבֶא
 תַרָיְּדִמ אצ םימיה תעבש לכ :הרות הרמא  ,י'םיִמָי תַעְבְש ּובשָּת תוכְסבי
 , יאַרַע תריד ותריד השוע םדא-המא םירשע דע :יארַע תרידב בשו עַבְק

 .גכ סרקיופ -ו ,ד סיעשיפ ,נמ ,גכ סרקיוג

 תא תוארל הלוכי הניאש ,קמעב תבשויח ריע הזמ האצוי--לחנב תבשויל טרפ
 םילשורימ הקוחרה-םוחתל ץוח .הב עמשנ העיקתה לוק ןיאש-רהה שארב  .םילשורי
 .םילשורי ןיבו הניב רהנ קיספמש--'וכו קיספמל .(המא םיפלא) תבש טוחת

 םושמ .בותכה רטואש-ארק רמאד ? הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןינמ-'וכו אנמ
 אוהש , ךכטה תא תוארל ןיאו החבג בורמ הב תטלוש ןיעה ןיאש ינפמ-אניע הב אטלש אלד
 --תונפד לצב .לצל יושעה הז אלא ךכס ןיאש עמשמ--לצל היהת הכוסו .הכופה רקיע

 ,ריע םש--םינרק :תורתשע . הכוסה תא םיליפאמו םיהובגה תוריקה ןמ םיערתשמה םיללצב

 יכה .לצב דימת היורש הלפשהש דע ,ךכ לכ תוהובגה ,םירה ינרק יתש ןיב הלפשב תבשויה
 ירה תא ריסה ,םש--וכו םתה ?הכוס הנניא ןכ .םג םש םישועש הכוס םנמואה--וכו למ1

 לצ ןיאו תונפדה תא ריפה ,(חהובג הכוסב) ןאכ לבא ,הכוס לצ שי ירה ,םינרק תורתשע
 תעבש ובשת תוכוסב .(ויתתתמ לצ תורשהל קיפסמ הובגה ךכסה ןיאש ינפמ) חכוס לש
 . תועיבקכב הב םיבשויש . הריד--עבק תריד .רתוי אלו םימי העבש לש הכוס ונייה--םימי

 חנובש--יארע תתריד ותריד השוע םדא .תינמז הבישי הב םיבשויש ,הריר--יארע תריד
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 , .לארשי תורפס 9

 0 עבק תריד אלא ,יאָרַע תריד ותריד השוע םדא ןיא--המא םירשעמ הלעמל
 8 0 מנ יִכָק ,ןֶּבג לע כו לזרב לש תוציחמ השע ,התעמ אלא :ייבא ל"א
 - השוע םדאד ,המא םירשע דע :ךל אָצִמָאק יִכָה : ל"א ?הכוס יִוָה אָלְד
 = ,המא םירשעמ הלעמל :קקָפִנ יִמנ-עַבְק תריד היל דָבָע יכ ,יארע תריד ותריד
 .קפנ אל יִמִנ-יארְע תריד היל דָבָע יכ ,עבק תריד ותריד השוע םדאד

 .גז
 | . חָכָפַב לכאְל םֶדֶא בָּיַח תּודיעס הָמָּ

 ּ (.א ,זכ ףד)
 לוכאל םדא בייח תודועפ הרשע עברא :רמוא רזעילא 'ר : אָחיִנְתַמ

 שי ילילמ ץוח ,הָבָצְק רבדל ןיא :א"כחו .הלילב תחאו םויב תחא ,הכוסב
 -ןושארה מ"י יליל לכא אלש ימ :רזעילא ר'א דועו .דבלב גח לש ןושאר
 לעו .ןיִמּולָשמ רבדל ןיא :םירמוא םימכחו .גח לש ןורחאה ט"י יליל םילשי
 ,ג"תּונָמַהְל לכי אל ןורְסֶחְו ןקתל לכוי אל תֶּנְעִמ. :רמאנ הז

 -הריד המ ,ורודת ןיִעָכ "ובשת, ?רועילא 'רד המעט יאמ .אָרְמְ |
 | ,הרידכ ?ןנברו .הלילב תחאו םויב תחא--הכוס ףא ,הלילב תחאו םויב תחא
 יי 8 א ,ליכא יעב יא--ימנ הכומ ףא ,ליכא אל יִעָב יא ,לָבָא יִעָב יא--הריד המ
 :םושמ ןנחוי ר"א ?יִמִנ ןושאר בוט םוי יליל וליפא ,יִבָה יא . ליכא אל יעב
 , .גחב רשע השמח רמאנו "רשע השמח, ןאכ רמאנ :קדצוהי ןב ןועמש 'ר
 - :הליל-ןאכ ףא ,תושר -ךֶליִאָנ ןאכמ ,הבוח ןושארה הליל --'ןֶלָהָל המ ,תוצמה
 : ּגלכאּת בֶרָעַּב. ארק רמא ?ןלְנְמ םֶתָהְו .תושר--ךליאו ןאכמ ,הבוח ןושארה
 : .הבוח ועָבְק בותכה ,?'תוצמ

 .תי = ,כי תומפ3 .וט (6 תנס1
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 | | ךכ לכ החוכג הכוס יכ--'וכו השוע םדא ןיא 'וכו הלעמל .ךכסב  ןככוסו תולק תוציחמ
 7 -רנא ךכ--אנימאק יכה < לופת אלש ידכ ,םיקזחו 7 תונפדו תוטומ תונבהל הכירצ
 אוהשכ וליפא ןכלו יארע תריד הזכ ןינבב ותריד תא תושעל םדא ליגרש--וכו םדאד .רמוא
 רארע תריד התוא השוע אוהשכ-'וכ| דיבע יכ . הנממ אצי ןכ םג ,עבק תריד התוא השוע
 . הנממ אצי אל ןכ םנ

 --הבצק רבדל ןיא .םימי תעבש ךשמב םויל תודועס יתש--תודועס הרשע עברא
 | .רלולמ ץוח 5 ץוח לכאי אל ,לכאי םא אלא , לוכאל ותוא םיפוכ ןיא תונעתהל הצר םא
 .תרצע ינימשב וז ותדועס תא--םילשי .תונעתהל יאשר וניאש--ט"וי

 םויב תחא הדועפ לכוא אוה ותרידבש םשכ--וכו הריד המ ?ומעט המ--הימעט יאמ
 --וכו יעב יא . תיבב ותבישיכ תויהל הכירצ הכיסב ותבישי-הרידכ . הלילב תחא הדועסו
 ןיא ןכ סג--ימנ .ןכ םא--יכה יא . לבוא ונניא , הצור ונניא םאו לכוא אוה הצור אוה םא
 ..תוצמב-ןאכ . ומשמ-םושמ ?יגח לש ןושאר ט"וי ילילמ ץוח, ורמא המלו לוכאל ובייחל ךירצ
 | ,האלהו זאמ-ךליאז ןאכמ .תוצמ לוכאל-הבוח  ןושארה הליל .םש ,האלה-ןלהל .הכוס
 \ ' ? (תבוח ןושארה הלילהש) ונל ןינמ םשו-ןלנמ םתחו



 -  ,.א .הכופ :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 גז

 .לּוזָנְה בֶלּול ןיד
 א ל ב שטכףד

 --תחדנה ריע לשו הרישא לש :לוספ--שביהו לזה בֶלּול ,אָתיִנָ ִמ
 . לוספ

 בוט םויב אָנָש אלו ןושאר בוט םויב אָנָש אָל יִנָתְו קִסָּפ אק .אָרְמִּ
 ,ןושאר בוט םוי אָמְלֶשְּב-לוזג אָלֶא ;אָבִלְו ןניָעָּב "רָרָה.--שבי אָמָלְשִּ ;ינש
 םושמ ןנחוי ר'א ?אל יאָמֶא ינש בוט םויב אלא ,םֶכָלָשִמ -י"םֶכְל +ביתכד
 :רמאנש ,"הריבעב האבה ,הוצמ, היל הָוהִד םושמ :יַחי ןב ןועמש 'ר
 תיל-חפפ המ ,חָסְפְר אָיְמּוד לוזג-, יהֶלוחַה תֶאְו חָפַפַה תֶאְו לּזָג םֶתאָבַהְש
 רחאל אָנָש אלו שואי ינפל אָנָש אל ,אָתְנַקִת היל תיל-לזזג ףא ,אָתְנְקִת היל

 ואלו ,אָנָמִחַב רמא ,י"םֶכַמ ביִרָקָי יִּכ םֶדָא. :שואי ינפל אַמְלשְּב .שואי = <
 היל הָוְהִּד םושמ :ואל אלא ? שואיב הָיִנְק אָה--שואי רחאל אלא .,אוה הירי
 : .הריבעב האבה הוצמ

 --לוספ לוזג ,רדה ןיאש ינפמ--לוספ שבי :ימא 'ר רמא :יִמִנ רַמּתֶא
 רב קחצי ר"אד ,קחצי 'רד אָגיִלָּפּו .הריבעב האבה הוצמ היל הוהד םושמ
 ךותמ ,ינש בוט םויב לבא ,ןושאר ט"יב אלא ּונש אל :לאומש רמא ,ינמחנ
 לוזגה בלול :קחצי רב ןמחנ בר .ביִתְמ-- לוזגב ימנ 'אצוי ,לואשב אצויש
 ביתכ אה ,ןושאר ט"יב אָמיִליִא ?תַמיִא :רשכ לואש אה--לוספ שביחו
 ? לוספ לוזג יְנָתִקִנ ,ינש ט"יב ואל אלא ?אוה ּהיִריַד ואל יאהו ,םכלשמ--"םכל.
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 םיבייח :ועטשמש "םכל םתחקלוק רמאנש ,לוספ--לוזנה .םיומת לש ףכ--בלול
 לש | .הרדוהמ תויהל הכירצ הוצמהש ינפמ ,לופפ--שביהו .םכלשמ תחקל םתא
 הללש ללכו איהש ינפמ--תחדנח ריע לשו .םילילא ידבוע ותוא םידבועש ץע--הרישא
 . הפירשל םינודינ

 בוט םויב .לדבה ןיא-אנש אל . לוספ בלולהש הנושו קסופ אנתה-ינתו קיספ אק
 םויב-ינש בוט םויב .הרותה ןמ איה וב בלול תליטנש ,נחה לש ןושארה םויב--ןושאד

 -שבי אמלשב .'ןושארה םויב, רמאנש יפל ,םימכחה תנקתמ איה וב בלול תליטנש ,ינשה =
 יאמא .ןיאו ("רדה ץע ירפ,) רדה היהיש םיכירצ  ונאש ינפט ,לוספ שביש אוה ןוכנ םנמא

 הריבעב האבה הוצמל (בלולה) ול היהש ינפמ-היל הוהד םושמ ?רשכ היהי אל עודט-אל
 ובירקהל הנקת ול ןיא--אתנקת היל תיל . ָחָפִּפַה תטנודכ אוה לוזגה-חספד אימוד . (לזנב) =

 ןברקהו-אוה הידיד אלו .םכלשמ-םכמ .לדבה ןיא-אנש אל . ונממ ושאיתנ וילעבשכ וליפא
 .(ונממ שאייתנ וילעבש הזב) שואיב ותוא הנק אוה אלה-'וכ\ היינק אה .אוה ולש אל הזה

 בוט םויב לוזגה רופאל עגונב ונתנשמ לש םעטהש ,ןכ םג (ונדמל) ,רמאנ-ימנ רמתיא
 .קחצי 'ר לע תקלוח תאזה הרבסה--'וכו אנילפו .הריבעב האבה הוצמ יהוזש ינפמ אוה ינש

 לואש בלולב ותבוח ידי אצוי אוה-לואשב אצוי .לוטפ לוזגהש ,םיטכחה ודמל אל-ונש אל |

 םא- אמוליא ? יתט-תמיא .השקמ ,בישמ-ביתמ ."םכל, רטאנ אל ינש בוט םויב ירהש-

 .הנוש אנתהו--ינתקו .אוה ולש אל הזו--'וכו יאהו . מול
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 ואלד ,לואש אָיִעַּבְמ אל :רַמָאְה אָיעְּבִמ אלו ,ןושאר ט"יב םלועל :רמא אבר
 יִמָד ּהיְִיְִכּו אוה םילעב שואי הליזג םתס :אָמיִא--לוזג לבא ,אוה הידיד
 י .ןל עמשמ אָק

 .הָלְגִמ
 | .גן\

 .תּבָשְּב הָלְנְַה תֶא םיִטְרוק ןיא המ יִנּפִמ
 .ב ,ד ףד)

 9 תאירקב ןיבייח לכה :הבר רמא ?אָמַעַט יאמ .ןִנֶרְִק אל תבשב הליגמ
 ' אָמְש :הריוג ,הליגמ ארקמב ןיִאיִקְּב לכה ןיאו (רפוש תעיקתבו) הליגמ
 .םיברה תושרב תומא עברא הנריבעיו דומלל יִקָּב לצא ךליו ודיב הָנְלִָי
 לש ןהיניעש ינפמ :רמא ףסוי בר .בלולד אמעמ ונייהו רפושד אָמַעַט ּונהְ
 ןימידקמ םירפכ :ורמאש פ'עא : יִכָה ימנ אָיְנת .הליגמ ארקמב תואושנ םיינע
 ,הָּבִרְדִא ? ורמאש יפ לע ףא .םויב וב ןיקלחמו םויב וב ןיבוג ,הסינכה םויל
 ,הסינכה םויל ןימידקמ םירפכש ,ורמאו ליאוה אלא ?אוה ורמאד םושמ
 ארקמב תואושנ םיינע לש םחיניעש ינפמ ,םויב וב ןיקלחמו .םויב וב ןיבוג
 ןירוק-חנמזב הליגמ : בר רמא .הנמזב אלא תגהונ הניא החמש לבא ,הליגמ
 ןיב הנמוב ןיב :רמא יםא בר .הרשעב--הנמזב אלש ,דיחיב וליפא התוא
 בר רמא ימו .יסא ברד אָהְל בר חיל שָחְו אָדְָבּוע הָוְה .הרשעב הנמזב אלש

 יאדוב לואש יכ ,ןוכנ וננא "רשכ לואש אה, תקיידש קוידהו-ןושאר ט"יב םלועל
 איעבמ אל . קפקופמ וניאש רבד הנוש הנשמה לש אנתה-רמאק איעבמ אל | .לומפ
 םתס .רמא ילוא-אמיא ,ולש וניאש ינפמ ,לוספ לואשש אוה קפסב לטומ וניאש רבד-'וכו
 המוד אוה ןכלו-הימד הידידכו .רימ הנממ םישאיתמ הילעבש ,איה הלזנה לש הכרד-'ןכו הלזנ
 רילעבש ןוכנ לא ונל ערונש םרטבש ,אנתה ונל עימשמ ןכל-ןל עמשמ אק | .ולש היה ולאכ
 . בלולה אוה לופפ , שאיתנ

 :םימכחה ורזנ ןכל--'וכו הריזנ ?םעש המ--אמעט יאמ .םיארוק ונא ןיא--ןנירק אל
 .תא םיאשונ םיינעה--וכו םיינע לש 'םהיניעש ינפמ  :"וכו אמש הששחה ךותמ רומאל

 -י 007  םיקלחמ ןיא תבשבו ,םירופב םהל םינתונש ,תונמל םיפצמ םהש יפל ,הלגמה תאירקל םהיניע
 קי רפכה ינב--חסינכה םויל ןימידקמ | .ךכ ןכ פנ אתיירבב יונש--יכה ימנ אינת | .תונמ
 :וכרצל תורויעל םיסנכתמ םה זאש , עובשב ישימחהו ינשה םויב הליגמה תא אורקל םיטידקמ
 = =. .?הואירקי םירחאש םיקקזנו הלינמה ארקמב םיאיקב םניא םמצע םהש ךותמו , םינידה יתבו קושה
 | --חברדא ,תונתמה תא--]יבוג .רדאב ד"י םויב ריעל תינש רוזחל םתוא םיחירטמ ןיא ,םהינפל

 ִּי םירפכהש ,םימכחה ורמאש יפל םויב וב םיקלחמו םיבוג ןכל-אוה ורמאד םושמ .אוה ךופהנ
 / : .םויבש ינפמ--דיחיב . רדאב רשע העבראב - הנמזב . התשמו לכאמב ,םירופ תחמש-החמש .'וכו
 % = =. הנמזב אלש .סנה םופרפ הזב שי ,דיחיב וליפא התוא םיארוקשכ ,ןכלו לכה הלגמה תא םיארוק הזה

 ., הרשעב אקוד התוא אורקל ךירצ--הרש עב .הסינכה םויב םתאירקב םימידכמה , םירפכה ינב ןוגכ |
 . | --'וכו אדבוע הוה . סנה םופרפ ינפ<-הרשעב 'וכו הנמזב ןיב . סנל םוסרפ תושעל ידב |
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 ,םירופ :ברד ּהיִמָשִמ תֶליִש רב לאומש ברד יִרְב הדוהי בר רַמָאָהְו ?יִבָה
 !איה םנמז תבש אָהְו ? םנמז תבש ברע .םנמז תבש ברע--תבשב תויהל לחש
 אלש ףא ,דיחיב וליפא--םנמז המ ,םנמזכ םנמזב אלש :רַמָאָק יִבָה ואל אלא
 תבש ברע, יאמ אלא ,הרשעב--הליגמ ארקמ ןינעל ,אל ?דיחיב וליפא--םנמזב
 ,הסינכה םויל ּוחָּבַי-ןמוקממ תורייע וחדנו ליאוה :רמאד ,יברדמ יקָופַאְל ?"םנמז
 | .אוה םנמז תבש ברעד :ןל עמֶשמ אק אָה

 ג"

 .ָלְגֶמַה תאירק לע הָכְרּבַה .הָרותַה תַאיִרְּו הָלְֶפַח תאיִרְק
 : | ה 5 6ב-א .אכ ףד)

 :-םינש ָהּואָרְק ,דחא ּהָאְרִק .בשויו דמוע--הליגמה תא ארוקה .אָתיִנְתִמ
 .ךרבי אל--ךרבל אלשו ,ךרבי-ךרבל וגהנש םוקמ .ואצי

 רמאד ,והבא יבר רמא + יִלמ יִנָחְנִמ .הרותב ןכ ןיאש המ : אָנִת .אָרְמְ
 יא ,בםותכ .ארקמ אָלְמְלַא :ּוהָּבַא 'ר רמאו .ייָדָּמְע דמע הפ הָּתִאְו, :ארק
 אלש ,ברל ןְיִנַמ :והבא ר'או ! הדימעב ה"בקה ףא לוכָיְבַכ : ורמואל רשפא
 דמע הפ התאו, :רמאנש + עקרק יבג לע ודימלתל הניו הטמ יִּבִג לע בשי
 .."ידמע

 אלא הרות ןיִרָמְל ויה אל לאילמג ןבר דעו השמ תומימ :ןִנּבַר ונָּת
 : בָשּוִמ הרות ןידימל ויהו םלועל ילוח דרי ,לאילמג ןבר תמשמ .דָמּועַמ
 : רמוא דחא בותכ .הרות דובכ לטב ,לאילמג ןבר תמשמ + ןנתְד ונייהו
 דמוע :בר רמא ? *רֶהָב יִּתְרַמְע יִבָאְו : רמוא דחא בותכו ,ירַהָּב בשָאְש

 , = 05 .ע ,0 סש3 .םכ ,ס סיר

 .(הלנמה ארקמל םישנא הרשע ףוטאל לדתשה) יסא בר רמאש הזל בר ששהו השעמ היה
 םנמז-םנמז תבש ברע .ומשמ-הימשמ . ("הרשעב הנמזב אלש הלגמ,, דכ) .ךכ-יכה

 ירעב אלה-איה םנמז תבש .אלהו-אהו .תבש ברע אוה הלודנה תסנכ ימומ עובקה

 ארקמל ענונב--'וכו ןינעל .רמוא אוה ךכ-רמאק יכה .רשע העבראב םירופה ןמז עבקנ תוזרפה

 וחדנו ליאוה . יבר רמאש הז תא איצוהל-'וכו יקופאל .הרשעב אורקל ךירצ םנמא , הלגמ

 ןכל ,תבשב ונייה ,ונמזב גח םירופה תא םיגגוח םניא תורייעה ינבש ליאוה--'וכו תוריעה
 עימשמ אוה הגה-]ןל עמשמק אה .ישימחה םויָב ונייה ,הפינכה םויל ומידקהלו ותוחדל ךירצ |

 .המודקה הנקתה יפ לע םנמז והזש ,תבש ברעל תבשה םוימ םירופה תא םיחודש , ונל

 םינש הוארק :. האירקה תעשב בשוי אוה ותוצרבו דמוע אוה ותוצרב-בשויו דמוע
 ,םירמוא ונא ןיאו הלגמ ארקמ תבוח ידי םיעמושה ואצי , דחי הלגמה תא וארק םינש םא--ואצי
 .ךרבל ךירצ וניא-ךרבי אל . הלגמה ארקמ לע--ךרבל .דחי םיעמשנ תולוק ינש ןיאש

 . םשוימ /רובצב הרותב םיארוק ןיא-הרותב ןכ ןיאש המ . אתיירבב אנתה הנש-אנת
 םנש , ןכ רמול היה רשפא ולאכ-לוכיבכ ? הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןינמ-ילימ יגהנמ

 יבג לע םהינש וא אלא-עקרקה יבג לע .דמלי-הנשיו .("ידמע, רמאנ ירהש) דמע היבקה
 . דטועמ ודמל ותומ דע יכ-הרותה דובכ לטב .ונינשש-ןנתד .עקרקה לע םהינש וא ,הטמה
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 -יבר .הָחּוש אלא ,בשוי אלו רמוע אל :רמא אנינח 'ר .הָנּושו בשוי ,דמולו
 = םִמָי שָרְקְב ּוכְשַתַ : רמאנש ,הָבָכַע ןושל אלא ,"הבישי, ןיא : רמא ןנחוי
 . בשוימ- תושקו דמועמ--תוכב : רמא אבר י"םיִּבְר

 ."ואצי ,םינש הוארק דחא הארק.
 רחאו ארוק דחא-הרותב :ןֶנָבַר ָּמ .הרותב ןכ ןיאש המ :אָנִּת

 ארוק דחא--איבנבו :ןימגרתמ םינשו ארוק דחא אהי אלש דבלבו ,םגרתמ
 לַלַהְבּו .ןימגרתמ םינשו  ןירוק םינש הי אלש דבלבו ,ןימגרתמ םינשו
 ,הביבחד ןטמ + אסעט יאמ .ןימגרתמ הרשעו ןירוק הרשע וליפא--הליגמבו

 . יִעָמָשְו והיִמַעד יִבַתָ
 / ."ךרבי ,ךרבל וגהנש םוקמ,
 רמאד .ךרבל הוצמ-הינפל לבא ,הירחאל אלא--ונש אל : ייבא רמא

 יאמ .ןֶתַישעל רבוע ןהילע ךרבמ--ןלוכ תוצמה לכ : לאומש רמא הדוהי בר
 רמא :קחצי רב ןמחנ בר רמא ?אוה יִמודְקַאְד אָנָשל "רבוע. יאַהְּר עמשמ
 :אכהמ :רמא ייבא ."יִשּוּכַה תֶא רבעיו רָכִּכַה "ףרד ץטמיחא ץֶרָיַ : ארק
 'תו םֶהְיִנְפְל םֶּכְלַמ רבעי :אכהמ אָמיִא ,תיִעָּבאְו .י"םֶהיִנְפל רַבָע אּוהְו,
 ברד ּהיטְקְל עלֶקֶא אָיְורטְקמ תשש בר ; ךרבמ יאַמ . הינפל - .י'םָשארְּב
 ךלמ וניהלא 'ה התא ךורב, ?ךרבמ יאמ הירחאל ."ח'נמ, ירבו ישא
 עְרפָנַהְו וניתמקנ תא םקונהו ונניד תא ןרהו ונביר תא בֶרָה (לאה) ,םלועה
 לארשיל ערפנה ,'ה התא ךורב ,ונישפנ יביוא לכל לומג םלשמהו ונירצמ ונל
 - ּוחְניִרְמְג ףּכְלֶה :אָפִפ בר רמא ,"עישומה לאה. : רמא אבר ."םהירצ לכמ
 ."עישומה לאה ,םהירצ לכמ לארשיל ערפנה ,'ה התא ךורב : והיורְמְל

 .גו 3 סכימ4 ,ג ןג) תישלרב5 .גכ קי .כ 30ופמ8 ,ומ ,5 סמ

 ימצעב רזוח היהשכ-הנושו בשוי .דמוע היה ,םיהלא יפמ דמול היהשכ-דמולו . הדובכ ינפמ

 הלמה לש התועמשמ--'וכו הבישי ןיא .ומצע תא הטמ היה-החוש | .בשוי היה דמלש המ לע
 .דמועמ םירומ ,םניבהל ריהמ םדאש ,םילקכו םיכר םינינע-תוכר .המהמתהו בוכע איה יבשו,

 עעתמ אוהש ינפמ | ,בשוימ הרומ אוה -- בשוימ ,םירומחו םישק | םינינע--תושק
 . םרואבו םתרבסהב

 ןיאש ןכש לכו-םימנרתמ םינשו .דחא קר ארוק הרותבש-הרותב ןכ ןיאש המ
 < םוגרתה יכ-םימגרתמ םינשו 'וכו איבנבו . םיעטשנ םניא תולוק ינשש ינפמ ,  םיארוק םינש

 לדתשהל ונילע הרותח םוגרתב ןכלו תירבע ןיבמ וניאש םעה ןומהל הרבסה אלא וניא ימראה
 םיאיבנה םוגרתב לבא , םלוק עטשי אל םינש וארקישכו הרותב תובותכה תווצמה תא ןיבי םעהש
 ,םעה לע ךכ לכ חביבח הלגמהו ללהה תאירקש ןויכ-'וכו הביבחד ןויכ . ךכ לכ ודיפקה אל
 .םיעטושו םתעד תא םינתונ םה ןכל

 : --הבוע . הלנמה תאירק ירחאלש הכרבהל עגונב אלא ,  תאז םיטכהה ורוה אל-ונש אל
 .(תארוהל) ןושל תשטשמ "רבע, הלמה יכ (חיכומ) עימשמ המ-'וכו עמשמ יאמ  .םדוק
 רהנ םוקט לצא הנימראב םוקמ םש-איזרטק .ישוכה תא םידקיו-ישוכה תא רכעיו ? "םדקה,
 ,"הלנמ ארקמ לע,, :ונייה , חינמ תוכרבה תא ךרבו ישא בר ינפל ןמדזנ-'וכו עלקיא , תרפ
 . (תוכרבה ימויס ינש) ןהינש ןתוא רמאנ ךכיפל-'וכו ךכליה ."ונייחההש ,ו *םיסנ השעש,
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 ,תובְתְּכ
+ 

 .ויִלָע ּומְתְחַש רָטָשַה תֶא לספְל םיִדַעֶה הפ יּופָ
 (.א-טי .ב-חי ףד)

 םינטק ,ונייה םיסונא לבא ,הז אוה ונידי בתב, :ורמאש םידעה .אָתיִנְִמ

 ,םדי בתכ אוהש ,םידע שי םאו .םינמאנ ולא ירה--"ונייה תודע ילוספ ,ונייה
 .ןינמאנ ןניא-רחא םוקממ אצוי םדי בתכ היהש וא.

 ונייה םיסונא. :ורמאש אלא ,ונש אל :אָּמַח רב יִמַר רמא .אָרְמְּ
 רמא .ןינמאנ ולא ירה-"תושפנ תמחמ ונייה םיפונא, :לבא ,'ןוממ תַמָחַמ
 ינה :אָמיַת יכו !דיגמו רזוח וניא בוש ,דיגהש ןָּב הִיִנִמְּכ לכ :אבר היל
 5ע םימותחה םידע. :שיקל שיר רמא אהו אל רטשב לבא ,הפ לע--יִלָמ
 :רַמּתִא אָשיִרַא-רַמְּתַא יכ :אלא "!דיבב ןתודע הרקחנש ימכ השע-רטשה
 ונייה ןיסונא, :ורמאש אלא ,ונש אל :אָמַח רב יִמַר רמא--"ןינמאנ ולא ירה,
 !ט"מ .ןינמאנ ןיא--"ןוממ תמחמ ונייה ןיפונא, :ורמא לבא ,"תושפנ תמחמ
 .עשר ומצע םישמ םדא ןיא

 ןוגכ-תודע ילוספ . רטשה תא םייקל ידכ ,םתמיתח לע ודיעהש-'וכו ורמאש םידעה
 םיקתמו רשאתמ טדי בתכ ןיאש ןויכ-םינמאנ . המודכו תומצעה קחשמב םיקחשמ וא םיבורק

 , םדי בתכ והזש , םהל םינימאמ ונאש םשכ יכ ,רטשה תא לוספל םינמאנ םה ירה ,םחיפ לע אלא:

 םימותח םהש-רחא םוקממ אצוי .'וכו םיסונא ויה םתמיתח תעשב יכ , םהל ןימאהל ונילע ךכ

 די בתכ תא םיריכמ ונא אוהה רטשה יפ לעו ןיד תיבב םייוקמו רשואמ היהש ,רחא רטש לע

 ,ונייה םילופפ : רטול-םינמאנ םניא . םהיפב תינש המה והומייקיש ,םיקקזנ ונניאו םידעה.

 תמחמ .םינמאנ םניא זא רחא םוקממ אצי םדי בתכ םאש ,הנשמהב ורוה אל-ונש אל

 ,םינמאנ םניא הז לעו ; ןוממ דספה םהל םורגל םויא ךותמ םותחל םתוא סנא רטשה לעבש-]וממ
 רקש ומתחש ,םרמאב םמצע תא םילסופ אלה הלאו עשר ומצע םישל ןמאנ םדא ןיאש ינפמ
 -חינימכ לכ .םתחנ אל םא ונגרהל רמא רטשה לעבש--תושפנ תמחמ . ןוממ סנוא ליבשב
 תא תחא םעפ דינה רבכש רהאל--דינהש ןויכ ?ותודע תא ומצעב לוספל ןמאנ דע יכו

 הבותכ תודע יבגל יכ ,הנושארה ותודע תא רוקעל ידכ ,תינש ריגהלו רוזחל לוכי וניא ,ותודע

 איה םתטיתחו רטשה לע ומתחש ןויכ ,ןאכ םג ןכו (א ה ארקיו) "דיני אל םא,, תחא הדנה

 חניתה ?םתודע תא רוקעלו רוזחל םינמאנ םה ךיא ,רחא םוקממ אצוי םדי בתכו ,םהלש הדגהה

 בתכ,, םידיעט םהש םתודע לכ ירה ,םהילע םיכמוס ונחנאו רחא םוקממ אצוי םדי בתכ ןיאשכ

 םתודע לע אל ירה ,ן[אכ לבא ,תהא הדגה אלא הניא 'וכו "ונייה םיסונא לבא ,הז אוה ונודי
 ,דיגמו רזוח דעה ןיאש ,םירומא םירבד המב רמאת םאו-'וכו ילימ ינה אמית יכו . םיכמוס ונא

 ,ותודע תא תונשל אב אוה רובד ידכ ךותו ןיד תיבב דיעמ אוחש ןונכ ,הפ לעבש תודעב אקוד ּ
 -'וכו רמתא יכ אלא ."הדגה, בותכב הרמאנ ירהש ,תודעה תא תונשל רתוט המיתחב לבא

 םימכחה ורוה אל--ונש אל .הנשמה שאר לע אלא רמאנ אל ,אמח רב יטר לש ורמאמ המאנשכ
 ןיא הלא םהירבדב ירהש--תושפנ תתמחמ .םדי בתכ תא לופפל םידעה םינמאנש ,הנשמב
 ,רובד ידכ .ךותב ,רוקעל םה םינמאנ ,םהילע םיכמוס ונאש ןויכו םיעשר םטצע תא .םיטש םה

 ומצעל בורק אוה ירהש ,ומצע תא לוטפל ןטאנ םדא ןיא-'וכו םדא ןיא .םתודע תא ,דחא

 .תודעל לוספ בורקו
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 אָמְלָשְּב .םינמאנ :א"כחו .מ"ר ירבד ,ולסופל םינמאנ ןיא :ןנָּבְב ות
 = ?מ'מ--מ'רל אלא ,ריתתש הפה אוה רסאש הפהש :יהימטט יִּכ ,ןנֶּבִרל
 יברדכ יִמנ םינטק ,םַּתַחְמּו קָיָד קדמ אָרְְעִמ היֶפּוג הולמ--תודע ילוספ אָמְלַשְּב
 םא אלא .רטשה לע ןימתוח םידעה ןיא ,הֶקח :ל"ר רמָאּה ,שיקל ןב ןועמש
 ;ריאמ יבר רַבְמִק :אדסח בר רמא ?אָמַעַט יאמ--ןיפונא אלא ,לודגב השענ ןכ
 רמא .רקש ומתחי לאו ּוגרָהְי-'ּוגְרָהִת לאו רקש ּומָתַח. :םהל ורמאש םידע
 אָלְו ומתח ּוליז :והֶל ןניִרָמָא ,יִבּולְמִאְל ןמקל ותא וליא אָּתְשַה :אבר היל
 תדובע אלא ,שפנ חוקיפ ינפב דמועש ;רבד ךל ןיא. :רמ רַמָאְּד ,ןולטקתִת
 = :והל ןנִרְמָא-ומַתחד אָּתַשַה ."דבלב םימד תוכיפשו תוידע יולגו םיבכוכ
 בר רמאד .בר רמא אנוה ברדכ-ריאמ יברד אָמְעִמ אלא ?'ּותיִמְתַח יאמא
 | ..ימיקל ךירצ ןיא-ובָתְּכָש רטשב הדומ :בר רמא אגוה

 .ךירצ ןיא-ובתכש רטשב הדומ :בר רמא אנה בר רמא, :אָפּונ
 יברכ ךל אָריִבְס יִא ? ךל המל יִבּוגנ אָבּוננ ןמחנ בר ּהיִל רמא "ומייקל
 רמא ?היל אָרָיַבִס יִכיַָה-רמו :היל רמא !"ריאמ יברכ ּהָכְלַה :אָמיִא-ריאמ

 בתכ ורמאש םידעה, ונתנשמ שאר לע קלוח ריאמ 'ר--'וכו ולפופל םינמאנ ןיא
 .םתטשו םמעט יפל םיכלוה סה-והיימעט יכ .חניתה ,אוה ןוכנ םנמא--אמלשב .'וכו "ונידו
 םילפופ םה םהיפ רבדבו רטשה תא םידעה ומייק םהיפ רבדב :רמולכ-'וכו רסאש הפה
 ןיא ,תושפנ תמחמ םיסונא ויהש ,םירמוא םהש רחאמו ,רחא םוקממ אצוי םבתכ ןיא ירהש ,ותוא
 ויהש ,איה םנוכה ,םילוספ ויחש ,ורמאש הזל ענונבו ,םיעשר םמצע תא הזב םימישמ םה
 םהשכ םינמאנ םניאש חניתה--תודע ילוספ אמלשב .וררחתשנ התעו םידבע וא םיבורק

 םֶּתַחְל הלחתמ קדקדמ ומצעב הולמהש יפל--'וכו היפוג הולמ .תודע ילוספ ויהש ,םירמוא

 רכומה קדקדמ ,עקרק תריכמל ענונב ןכו ,ונוממ תא דיספי אלש ידכ ,םירשכ םידע ורטש לע
 .אוה יאדול קזחומ רבד-הקזח . םינמאנ םניא ןכ םג--ימנ . םילוספ ויהי אלש ,המיתחה ידעב
 םה רכומהו חקולה םא ונייה ,םילודג ידי לע השענ רטשה השעמ לכ םא-לודגב השענ
 יאמ .םינטק ורטש לע םתחמ וניא הנוקה וא הולמהש ,איה הקזח ןכ םנ םידע יבגלו ; םילודנ
 רבוס-רבסק ? "ריתהש אוה רסאש הפהש, רמאנ אל עודמ ,םינמאנ םניא םעט המ--אמעפמ

 םה ירה ,תושפנ תמחמ םיסונא ויהש ,םירטמוא םה וליפא ךכיפלו-רקש ומתחי לאו . אוה

 םותחל םא) ונתא ץעוהל ונילא םיאב םה ולא הגה-'וכו אתשה ,םיעשר םמצע תא הזב םימישמ
 תלצה-שפנ חוקפ .אנתה ,ןודאה-רמ . וגְרַהַת לאו ומתחו וכל : םהל םירמוא ונא , (גרהיל וא
 - הדומ .םעטה--אמעט ?םתמתח המל :םהל םירטוא ונא ,ומתחשכ התע-'וכו אתשה .םייחה

 . ךירצ ןיא . ויפ לע ומתחנ םידעהשו ותוא בתכ אוהש רטשב הדומ הולה םא-ובתכש רטשב

 רטשהש ,הולה רמאש ןויכמ יכ ,םידעה תמיתח הא םייקלו רשאל ךירצ הולמה ןיא--ומייקל
 דיב אלא ודיב אצמנ אל רטשה ירהש ,ותוא ערפ אוהש רמולו בושל דוע ןמאנ וניא ,רשכ היה
 = תדומ הולהש ,ןפואב ןכ םנ אוה ,ולסופל םינמאנ םידעה ןיאש ,ריאמ 'ר רמאש המו ; הולמה

 ותודעב םייקתמ אוה ירהש ,רטשה תא ומייקי םידעהש דוע םיכירצ ונא ןיא ןכבו ,ובתכש רטשב
 7 | .הולה לש

 רמולו בנגתהל ךל המל-'וכו אבוננ .חתע הז אבוהש ,אפוג רמאמה ותואב רמאנ-אפונ
 'דיחיכ תרמאש ,ךירבד תא ולטבי אלש ידכ ,םיבורמהו .דיחיה הב וקלחנ אלש ןושלב ךירבד תא
 -'וכו רמו .ריאס 'רכ הכלה :רומא ,ריאמ 'רכ חתא רבומ םא-'וכו אריבס יא ?(ריאמ 'רכ)



 10 . תובותכ :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 ."אָניִרְל ּותּוחְו וכָיִרָטש ּומיק ולי :יהְל ןניִרְמִא ,אָניִדְל ןמקל ותֶא יכ :היל
 .ןמאנ וניא--"הז אוה הָנְמַא רטש, :רמואה : בר רמא הדוהי בר רמא =

 רמאקד אלאו ? ּהָינִמְכ לָכ !אָטיִשָּפ-הול רמאקד ,אָמיִליִא ?ןאמ רמאקד
 םוקממ אצוי םדי בתכד יא ?םידע יִרְמָאְקִד אלא !הכרב וילע אובת ?הולמ
 .אנוה ברדכו ,הול רמאקד םלועל :אבר רמא ? יִנָמיַהְמ אל יאַמָא -רחא
 :רמא ייבא .ומייקל ךירצ ןיא-ובתכש רטשב הדומ :בר רמא אנוה בר רמאד
 ןתנ יבר :אינתד ,ןתנ יברדכו ,םירחאל בָחֶש ןוגכו ,הולמ רמאד םלועל
 הזמ ןיאיצומש -ןינמ  ,וריבחב וריבחו הנמ וריבחב השונל ןָינמ :רמוא
 םלועל :רמא ישא בר ,י"ול םשֶא רֶשָאְל ןַתָנְ. :רמול דומלת ?הזל ןינתונו
 אל יאַמָא. :ּתְרְמָאקְדּו ,רחא םוקממ אצוי םדי בתכ ןיִאְדּו םידע יִרְמָאְקְד
 רטש הָחָשָיָש ,םדאל ול רוסא :אנהכ בר .רמאד ,אנהכ םרדכ :יִנָמיָהִמ
 תשש בר רמאו ,:"הֶלוע ּיִלָהאָּב ןָכָשִת לא. :רמאנש םושָמ ,ותיב ךותב הָנָמא
 ןיה הנמא, :ורמאש םידע :אנהכ ברדמ ַיִנְמ עמש :ידיא ברד .הירב
 .יִמָתָח אל הָלועַא-אוה "הֶלועְד ןויכ ?אמעט יאמ  .ןינמאנ ןיא--"ונירבד

 א 1.

 =;: += .הֶוָצְמ אָלֶא הָבּוח הֶניִא םיִנּבַהְו תונָּבַה תַפָנְר

- 

 - 6ב .א ,טמ ףד)
 רזעלא .יבר שרד שֶרְדְמ הז .ותב תונוזמב בייח וניא באה .אָתיִנְתמ
 .לי ,6' כויפל 1 ,םס לכל

 ןידְל ונינפל םיאב םהשכ--'וכו ותא יכ ?ובתכש הדומ הולהש ,רטשל ענונב רבוס ךיא ינודא
 ומייק ,וכל : םהל םירמוא ונא ,(םמע םהידע ןיאו םהיפ לע תובגל תורטש ונל םיאיבמ םיולמהשב)
 .ןידל ודר ,ךכ רהאו (תורטשה תא ומייקיש ,םכידע תא ושקב) םכיתורטש תא

 הולמל ורסמו ובתכ אלא ,והיפ לע הול אל הולהש רטש--הז אוה הנמא רטש
 .והולהש רחאל אלא ונממ ונעבתי אלש ול ןימאה אוהו ,תולל ךרטציש העש דע ודיב וקיזחהל
 ,תאז רמוא הולה םא--'וכו הול רמאקד ?"אוה הנמא רטש,  רמואה אוה ימ--ןאמ רמאקד
 ? םידע וילע םימותח אלהו ,הזב אוה ןמאנ יכו--הינימכ לכ .ןמאנ וניאש טושפ רבדה אלה

 אלה-ינמיהמ אלד אטישפ .הזה רטשה פ"ע תובגלמ קלתפמ אוה םא-הכרב וילע אובת

 ברו-'וכו אנוה בר רמאד .םנמא--םלועל .עודמ--יאמא .םינמאנ םניאש טושפ רבדה
 היה הז לבא ,הולמל. ורסממו רטשה תא בתכ אוהש ,רמא הולה םאש ,ונעימשהל אב הדוהו
 תא לוספל ןמאנ הולה ןיאש ,המיתחה לע ודיעיש םידע איבהל ךירצ הולמה ןיא ,הנמא רטש
 אוהש וז האדוהב--םירחאל בחש .האולה אלב הולמל ורפומו רטש בתוכ םדא ןיא יכ ,רטשה

 םה םילוכי ןידה יפ לעש ,וב םישונה םירחא תא :דיספמו בח אוה ,אוה הנמא רטשש ,הדומ =
 אלא "והולה רשאל,, בותכ אלו--ול םשא רשאל .םירחאב השונ אוהש ,בוחה תא תובגל
 . בָּבַטַיִש--ההשיש .רמוא התאש המו--תרמאקדו .אוה ולש ,ןרקה ונייה ,םשאה רשאל

 ורמאשכ ךכיפלו םימתוח םניא--ימתח אל .תשש בר ירבדמ עמשמ--'וכו הינמ עמש
 . םמצע תא עישרהל םינטאנ םניא ,ומתחש

 . אישנל והונמש םויב--שרד .םינש שש תבל התיהש רחאל-ותב תונוזמב

.- 
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 = םינבח המ :ּונּוזָי תונבהו ושריי םינבה : הָנְבָיְב םרכב םימכח ינפל הירזע ןב
 .' חאל אלא תונוינ ןיא תונבה ףא ,באה תתימ רחאל אלא ןישרוי ןניא
 . ןהיבא תתימ

 ותב ?בייח-ונב תונוזמב אָה ,בייח וניאד אוה ותב תונוזמב .אָרְמְ
 אל ,ריאמ יבר אל ?ןחינתמ יִנַמ ,אָּכִא-הוצמ אה ,אָכְלְד אוה הבוח--יִמנ
 לק ,תונבה תא ןוזל הוצמ :אָינַתִּד .אָקְורֶּב ןב ןנחוי יבר אלו הדוהי יבר
 הוצמ : רמוא הדוהי יבר .ריאמ יבר ירבד .הרותב יקָסֶעְּד ,םינבל רמוחו
 :רמוא אקורָּב ןב ןנחוי 'ר .אָתּולְז םושָמ ,תונבל רמוחו לקו םינבה תא ןוזל
 ןניא ולאו ולא--ןהיבא ייחב לבא ,ןהיבא תתימ רחאל תונבה תא ןוזל הבוח
 ,הדוהי יבר יא ,"הוצמ םינב. :רמא אה ,ריאמ יבר יא ?ןיִתיִנתַמ יִנַמ . ןינוזינ
 | ?אָּכְל יִמִנ הוצמ וליפא-אקורב ןב ןנחוי יבר יא ,"הוצמ ימנ םינב. :רמא אה
 יבר :אמיא תיעביא ,הדוהי 'ר :אמיא תיעביא , ריאמ יבר :אַמיִא תיִעָּבא
 בייח .וניא באה : רַמָאק יִכָדּו ,ריאמ 'ר :אמיא תיעביא .אקורב ןב ןנחוי
 .,םינבל רמוחו לק ,אכיא ותבב חוצמ אה ,ונבל ןידה אוחו ותב תונוזמב
 אה ,אָכְלֶד אוה הבוח-ותב וליפאד :ןל עמָשמ אק אה -"ותבי יִנָּתְקְד יאהו
 בייח וא באה :רמאק יכהו ,הדוהי 'ר :אמיא תיעביאו . אכיא הוצמ
 :אהו : תונבל רמוחו לקו אכיא ונבב הוצמ אה ,ונבל ןכש לכו ותב תונוזמב
 : אמיא תיעביאו .אכיל .הבוח--ותב וליפאד :ןל עמשמק אה--"ותב. ינתקד
 :;ונבל ןידה אוהו ,ותב תונוזמב בייח וניא : רמאק יכהו ,אקורב ןב ןנחוי 'ר

 --'הבוח ןהיבא תתימ רחאל, תונבד יִריִאְו ;אכיל ימנ הוצמ וליפא ןידה אוהו
 : . "בייח וניא. יִמַנ אָנְה

 :אנינח רב הדוהי יבר םושָמ שיקל שיר רמא ,אעליא יבר רמא =
 אָיִעּבִא .םינמק ןהשכ ויתונב תאו וינב תא ןז םדא אהיש ,וניקתה אשואב

 .םרכב םינפנכ תורוש םש םיבשוי ויה םידימלתהש םש לע , הנביבש שרדמה תיב ארקנ ךב
 וא , הנרגבתתש דע ןהיבא יסכנמ הנסנרפתתו תיבב הנבשת--|1וזי .םמא תבותכ תא--ושריי

 .םטא תבותכ תא-םישרוי ןניא .םישנאל הנאשנת
 הוצמ לבא , הנוזל באה לע הבוח ןיא הנה ,ןכ םג ותבל ענונב--'וכו ימנ ותב

 םהש--יקפעד ?(ונתנשטכ רבוס  ימ) ונתנשמ איה יט לש-ןיתינתמ ינמ ?הזב שי
 . שקבל הנכרטצתשכ רתויב תוזבתהל תונבה לעש | ,ןויזבה ינפמ-אתולז םושמ . םיקסוע

 םינב .ןאכ ןיא הוצמ  וליפא--ןינוזנ ןניא  .תונבהו םינבה-ולאו ולא .תונוזמ ןהל
 .?איה הבוח םינבה תונוזמש :עמשמ ,בייח באה ןיא ותב תונוזמבש רמאנ ונתנשמבו-הוצמ

 : םונבב אל ןיא ןכ םג-אכיל ימנ . הנשמה ירבדל דוגנב הבוח אלו הוצמ ןכ םג--הוצמ ימנ
 אוה ךכ) רטוא אוה ךכו-רמאק יכהו .רטא , התא הצור םא - אמיא תיעביא . תונבב אלו
 : ונל עיטשט אוה הנה , "ותב,, הנשמה אנת הגושש הזו-'וכו ינתקד יאהו .(הנשטה תא שרפט

 ,"ונב, הנוש היה ולו 'ופו הרותב תקסוע הניאש יפל ,ןבה ךרעט תוחפ הכרעש ,ותב וליפאש ,הזב
 -, תבה תא טנרפלו ,תאז לכב איה הוצמ לבא ,הבוח הנניא םנטא ןבה תסנרפש ,הזמ עמוש יתייה
 ,ידי לעו-ידייאו . ןבה לשמ השק הנויזבש יפ לע ףא--אכיל הבוח ותב וליפאד .ןיא הוצמ םג
 איעבא . ןיררהנפה לש תינמז הבישי התיה םשש , לילגב ריע-אשואב . הנש-אנת . ליאוהו
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 חיִמקְל ותא הָוָח יִכ :עמש את ? היִתְוכ אָתְכְלַה ןיִא וא הית אָתְכְלַה :ּוהְל
 הימקל ותא הָוַה יכ .אָיִרָש אָתְמ יִנָּבַאְו-הָדְל דוראָי : והָל רמא ,הדוהי ברד
 אָבְרועְ : אָמיִלְ םוקילו אָרוּבְצְב אָּתְמַא היל ופְכ .:וחל רמא ,אדסח ברד
 רנבל, ביִתְבָחְו + הב יִעָב אָבְרְַו "ו חִנְב יִעָב אל אָרְבִג אּוהָהְו ,היִנב יִעָב
 היִמְקל יִתָא הוה יכ .יִמָּפְאְב אָה ,יִרָוְְב אָה :אָיְשק אל ! "ארק רַשָא ברע

 אלא ,ןְרָמַא אלו ? "הקדצמ ךינב יְִתִמָּד ,ךל אחי :היל רמא ,אברד |
 ברל ּיפכ אברד אָק יכ .ּהיִחְרֶּב לע היל ןניָפָּכ-דיִמִא לבא ,דיִמָא אלד
 . הקרצל יוז הָאְמ 'ד היִנַמ קפַאְו .ימא רב ןחנ

 אוז

 < .הָז לַע הָז בוח רַטָש ּואיִצְוהַש םִיְנָש ןיַד

 יתייה וליא :רמוא ןומדא-הז לע הז בוח רמש ואיצוהש םינש .אָתיִנְתִמ
 הבוג הזו ובוח רטש הבוג הז :א"כהו ?ינממ הול התא דַציִּכ ,ךל בייח
 .ובוח רטש

 הזו הבוג הז : רמא נ"ר-ז"עז ח"טש ואיצוהש םינש :רַמְּתִא .אָרְמְ
 הזו ולשב דמוע הז :אלא ?יל המל אָחָרְטַמ יִכּוּפַה :רמא תשש בר .הבוג

 יט ,זמק סילסת1

 ,יק ףדו

 בב הדוהי 'רכ) ותומכ הכלהה--היתווכ אתכלה | .(םימכחה ושקתה וז הלאשב--והל =
 קר ונאש .אלא , ותומכ הכלה ןיאש עמשו אוב--עמש את  .ותומכ הכלה ןיא וא (אנינח

 םניאש , תובאה) ויהשכ-'וכו ותא הוה יכ .ותוא םיפוכ ןיא לבא ,וינב תא ןוזיש ,באל םירמוא
 ינב .לעו הדלי (הבקנ-) ןינת : םחל רמוא היה  ,הדוהי בר ינפל םיאב (םהינב תא סנרפל םיצור
 להק ךותב (היפ לע תשתכמ ול ופכ--"וכו היל ופכ .הידלי תסנרפ תא תלטמ איה ריעה
 שקבמ ונוא (ינא : רמולכ) אוהה שיאחו (םסנרפל) וינב תא שקבמ ברועה : רמאיו (הילע) דומעיו
 . הישוק וז ןיא-אישק ל אל .וינב תא ןז ברועה ןיאש ,חכומ ירה ,תונוזמ ל-וארקי רשא . וינב תא
 ושענו ולדגשכו םתוא םיסנרפמ םהיתובא ןיא (םתונטקב) םינבל םיברועה דועב--וכו ירויחב אה

 ינפל אב היה הזכ באשכ--'ןכו יתא הוה יכ .םתוא םיסנרפמו םתוא םיבהוא םהיתובא , םירוחש
 "וכו ונומא אלו-'וכו ןרמא אלו . הקדצה ןמ ךינב וסנרפתיש ךל חונ םולכ :ול רמוא היה : אבר
 ותוא ןיפוכ ונא רישע אוה םא לבא , רישע ונניא םא אלא ,וינב תא םנרפל תובאה תא םיפוכ ןיאש
 :עברא ונממ איצוהו ימא רב ןתנ ברל והפכש ,אברב השעמה ותואכ-'ןכו אה יכ .וחרכ לעב

 . הקדצל םיזוז תואמ

 ןבואר לש ורטשש 2 ,[בואר לע ןועמשו ןועמש לע ןבואר--'וכו איצוהש םינש

 --ינממ הול חתא דציכ .ןבוארל רמול לוכי ןועמש-ךמוא ןומדא . ןועמש לשמ םדקומ
 --'וכו ובוח רטש הבוג הז | ?ינממ תיול הז המלו ךבוח תא ינטמ עובתל ךל היה אלה

 .הולמה דעב ורבח לש הולמה ולצא בכעי דחא לכש םירמוא ןיא ,הוש היה םהינש בוחשכ וליפא |
 .ודגנכש הז ליבשב בוחה תא םיבוגו דחא לכ יפכנל םידרוי ןיד תיב אלא ;אוה והולהש

 .אשונה םדא) יל המל םיקשה תכפה--'וכ| אתרטמ יכופה | .יונש ,רמאנ-רמתא
 לאמש לשו לאמשל ןימי לש תא ךופהל ול ןורתי המ ,הוש םאשמש רוע יקש ינש וידי יתשב
 ותולה אוהש הולטה דעב ורבח והולהש הולמה תא ככעמ דחא לכ--ולשב דמוע הז ? (ןימיל
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 .--תירוביזו תיִרְובָז ,תינוניבו תינוניב , תידיעו תידיע : אָמְלָע לכד .ולשב דמוע

 דחלו תינונב דחל היל תיִאְד :יִניִלָּפ יכ ,אוה אָתְרְשִמ יכופה יאדנ
 לעב יִתָא :ןימש ןה ולשב :רבס סק "הבוג הזו הבוג הז. .רבפ נ'ר .תירוביז
 .תירובוז | ליש אּוהַה אָתְאַו ,תידיע היִּבִנ הָוָה ,תינוניבל היל יִבָנְו תירוביז

 יִרְקַה ידחכ .יבנמל ותא יכ ,ףוס וס .ּהיעְבַה םִּה קר , ,אכירצ "אס 0
 דחל היל תיאו  תינניבו תידיע דחל היל תיִאְד ,אכירצ אל אלא ותא
 :ןֶנִת .ןימש ןה םדא לכ לשב רבס רמו ,ןימש ןה ולשב, :רבפ רמ : תירוביז
 .ירשעל הז הולש ןוגכ :תשש 'רד אָּבְלַא נ'ר הַמְגְרַח ."הבוג הזו הבוג הז א"כחו.
 אמיל אָהְּב ?שמחל ינשו ,רשעל ןושאר :אָמיִליִא ?יִמָ יִכיִה .שמחל הזו
 | הי אָטַמ אל אָה '? ינממ הול התא דציכ--ךל .בייח יתייה וליא. :ןומדא

 שי םהמ דחא לכל םא-'וכו תידיעו תידיע .  אוה םירומ לכהש רבד--אמלע ..ילוכד .ול
 -ינילפ יכ .עורג עקרק-תירובז . חבושמ עקרק-תידיע .ורבח עקרקל וכרעב המודה עקרק
 ורמאש המ--ןימש םה ולשב .רבוס אוה-רבסק .םיקולח (תשש ברו ןמחנ בר) םה המב אלא
 לש ויתועקרק יפ לע תישענ תועקרקה תכרעה הנה ,תינוניבה ןמ הבוג בוח לעבש ,םימכחה

 ראשש ,םיחבושמה ןמ אוה ולצא לבא ,םדא לכל ינוניב אוהש הדש הולל ול שי םא :הולה
 עקרקה לעב אב-'וכו יתא .הזה עקרקה ןמ הבוג בוח לעב ןיא זא ,ונממ םיעורנ ויתורש
 9 . תידע הז ירה ולש תירובזה והרש יבגלש ,ינוניבה עקרקה תא ורבחמ הבוגו עורגה
 ןיד תיב--ןימש ןה םדא לכ לשב .עורנה ועקרק תא ורבחמ חקולו (ינשה) זלה אבו--'וכו

 אוהה יתא יכ .םדא לכ לשב אלא ,הולה תועקרק לשב אל תודשה ךרע תא םיכירעמ
 --'וכו תיזח יאמ .ופונ ולש התיהש תינוניבה תא חקול אוה ירה ,תובגל הז אבשכ--'וכו
 הבנו הלחת תינוניבה לעב אובי  ,(תובגל) הלחתמ אובי תירובזה לעבש ,רמול תיאר המ
 התע היהי ורבח יבנלשו ולש היהש ,ופוג תירובזה עקרק ותוא) ונבגיו ינשה רוזחי רחאו תירובז

 םידקה תירובזה לעבש ןפואב ,תאזה תקולחמה תא םיקהל ךירצ--'וכו אכירצ אל . (תינוניב
 ירהש ,דחי םיאב םה אלה ,תובגל םיאב םהשכ--'וכ\ ותא יכ | ,(תינוניבה לעב תא) ועבתו

 תקלחמה תא םיקהל ךירצ--'וכו אכירצ אל אלא ?ןיד תיבב םהיתורטש תא ואיצוה םהינש
 ,רבוס ןמחנ בר--רבס רמ |. תירובז דחאל ול שיו תינוניבו תידע דחאל ול שיש ןפואב
 םאש ,תירובזה לעב חיורמ ךכ ןיבו ךכ ןוב יכ ,"םיקשה תכפה, וז ןיאו--ןימש ןה ולשב

 ונממ הבוג אוה ירה ,תירובזו תינוניב ,תידיע אופיא ול שיו ,הלחת ונממ הבגו ורבח םדק

 אוה ירח ,םתידיע ולצא התשענש ,תינוניב הבגו םדק אוה םאו ;ולש תירובזה םוקמב תינוניב
 ןיד תיבב .תובגל םיאב םהש  ןויכו--ןימש ןה םדא לכ לשב | .תירובז קר ורבחל הבנמ
 < תינוניב ונממ םיבוג םה ךכ רחאו תירובזה לעבל תינוניב הלהתמ ןיד תיב םינתונ ןכל ,דחיב
 .ירה-הבונ הזו הבוג הז .ונתנשמב ונינש אלה- -ןנת ."םיקשה תכפה, וז ירה ךכיפלו ,וד

 בר (ראב) סנרת--'וכו המנרת |. הכפה וז ןיאו ןימש םה ולשב םימכחה ירברלש ,הזמ עמשמ
 ינשחו םינש רשע ךשמל הול דחאה--רשעל הז .תשש בר לש ותרבס יפל הנשמה תא ןמחנ

 הנש ץקמלו-רשע ול ןושאר ?הוה ןפואה (ריוצי) המוד ךיא-ימד יכיה .םינש שמח ךשמל |
 אטמ אל אה .'וכו ןומדא רמאי הזב םנמואה-'וכו אהב .שמחל ונממ הולו ינשה וילא אב

 < םנש שמח ךשמל ונממ תולל תמאב לוכי ירה ןכלו (ןוערפה ןמז) ונמז עיגה םרט אלה-הינמז =
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 ֶ 7 ט"מ ,יִנְמְ אָמְמְ יא ?יִמָד יקיה ו ינשו שמחל - :אלא

 'הבוג ,הח "הבוג ₪ אהו , והינמ וניל אָל ייובְגא ,יִָב אָּבְגַמ-יִמָתִַ

 :רבדב .תובושת יתש : אבר רמא .ול ןיאו-תובגל יואר הזו ,הבוג הז יִנָמִמ
 רַדָהיִלְו ימתיל אָעְרא הְנִּבְנל : דועו ,יִנָתִה "הבוג הזו הבוג הוד, אָדָח =

 ,םימותי :הובא רב הבר רמא ,עיר רמאד .,ןמחנ ברדכ ?והינמ והְניִבְלו
 ,ּהמקולו .אישק .ןהמ התוא הבוגו רזוח בוח לעב ,ןהיבא תבוחב עקרק ובגש
 בג ימת ילו , .תינוניבו תידיע ּהיִדיִרְל חיל תיִאְו תירובז יִמָתִיְל ּוהָל תיא
 ןיערפנ .ןיא אָה ,ןימש ןה םדא לכ לשב יִמַנ יִאְב ,תירובז היל ובנמּו תינוניב
 אכיִה לבא ,םַפִּת אלד אָכיִה ,יִלָמ .יִנָה ? תירוביזמ אלא םימותי יסכנמ
 .םפת -םָּפְתַד

 .ןיס
 ו

 : .ויִנָּפְת אלָש .םֶרֶאְל ןיכז
 (,א ,בי-.ב ,אי ףד)

 - םא-ירבעל הז רּורָחְש רטשו יתשאל הז טג ןח. :רמואה ,'אַתיִנְחמ
 , םישנ יטיגב :םירמוא םימכחו .ריאמ 'ר ירבד .רוזחי ,ןהינשב רוזחל הצר

 עינה םא--הינמז אטמד יא !םינש רשע דע ודיב ראשי ,וב השונ אוהש בוחה רשא תחת

 םעט המ-ןנברד אמעט יאמ .(הולה ןמ תולל הולמה אבשכ םינשה שמח ומתש) ונמז
 ועבותל ול היחו ןוערפה ןמז עיגה ירה ,ןושארה הולמה לש ורטש תא םירישכמה , םימכחה
 וכו אתאר .הזכ ןפואב אלא עבקהל הכירצ ונתנשמ ןיא-'וכו אכירצ אל | ונמט תולל אלו
 רךמ .םויה ותואב ונממ הולו םינשה שמח ומלש ובש ,םויה ותואב הולח לא הולמח אבשכ

 : הבוג הל הבוג חה ןכלו ,דחא םויל תולל (גהונ) יושע םדאש ,םירבופ םימכחה-'וכו רבס
 הָבְג םימותיהש ,םימותיב םיקסוע וגא (ונתנשמב) ןאכ--ןניקסע ימתיב אכה .ןומדא-סם"מו

 + םיאב םימותיהו תמ תורטשה ילעבמ דחאשכ : רמולכ) םהמ םיבגמ ונא ןיא תובגָה לבא ,םיבוג םנמא

 ותוא תובגל לכוי םדגנכש רטשה לעב רשא עקרק ןיא םהלו הולה ןמ םהיבא בוח תא םיעבותו

 אלהו--'וכו הבוג הז אהו .(בוחה לעבל םידבעושמ םניא םימותיה לש םילטלטמה יכ ,םהמ

 ןאכ םיקסוע ונייה ולאו םיבוג םהינשש עמשמ ,"הבונ הזו הבוג הז, הנוש הנשמה אנת
 עקרק בוחה לעב חבי-'וכו והניבגל . תחאה-אדח .הבונ דחא אלא היח אל אלה ,םימותיב

 םהל שיש ןפואב תקולחמה תא םיקנו-'וכו המקולו ?םהמ (ותוא) הבגיו רוזחיו םימותיל

 םיבוגו םימותיה םיכלוהש ,תוינוניבו תידיע ומצעל (בוחה לעבל) ול שיו תירובז םימותיל
 --'וכו ילימ ינח ובו םדא לכ לשב םג םא ירהש ,תירובז קר םיבגמ םה ול לבא ,תינוניב
 םפת אל בוהה לעבש םוקמב ,תירובזמ אלא םימותי יסכנמ םיערפנ ןיאש ,םירומא םירבד המב
 .ודימ םיאיצומ ןיא ,ספתש םוקמב לבא ,תינוניב םהמ

 , רבעה רילו השאה דיל ועיגהש םדוק רורחשה רטשבו טגב-ןהינשב . חילשל--רמואה
 .םהב רוזחל לוכי-םישנ יטיגב .םתדועת ךרצל םהב תוכזל לוכי חילשה ןיאו-רוזחי



 לארשי תורפס 404

 :אלא ול ןיִבָח ןיאו וינפב אלש םדאל ןיכוש יפל ,םידבע ירורחשב אל לבא
 וניא -ותשא תא ןוזל אלשו ,יאשר--ודבע תא ןוזל אלש .הצרי םאש ,וינפב
 לסופ אוהש םשכ ,המורתה ןמ ודבע תא לפופ אוה ירהו :םהל רמא .יאָשָר
 . ונינק אוהש ינפמ :ול ורמא ? ותשא תא

 םיָתיְו הימרי יברד הימה ףסוי רב קחצי ברו אנוה בר ביתי .אָרְַמְ
 .תפותה + ןנָּבְרְדִמ הנמ עמש :רמָאְקו אנוה בר יחיו ,םַנָמִִמ אק) הימרי יבר
 ? םירחאל בָחֶש םוקמב וליפאו :ףסוי רב קחצי בר היל רמא .הנק-בוח לעבל
 מַה ! יקחרד :והְל רַמָא .הימרי 'ר ּוהָב רַעְּפִא יִָחְּדַא .ןיִא :היל רמא
 םאו .הנק אל ,םירחאל בָתַש םוקמב , בוח לעבל םפותה : ןנחוי 'ר רמא
 :ארדסח בר רמא .יִמָד "וכ, רמואכ "ּונֶתַ, רמואה לכ + וניתנשמ :רמאת
 רזעילא יבר תקולחמל ונאב ,םירחאל בחש םוקמב ,בוח לעבל םפותה
 רזעילא יבר--'ינע ינולפל וז ירה, :רמאו האיפה תא טקילש ימ : ןנְתּד .ןנברו
 רמימַא רמא .ןושאר אצמנה ינעל הננתי :םירמוא םימכחו ,ול הכו :רמא
 ,םֶתָה רזעילא יבר רמָאק אל ןאּכ דע + איה אל אָמְליִד :אָּפַפ בר ,אָמיִתיִאְ
 היל יב וגימו ,היל ִזָתָו .ינע יִוהְו ּהיִסְכִנֶל והָל רקפמ יִעָב יִאְר וגמר אָלֶא

 -ותערל אוהש ,רבד לבא ,וינפב אלש וליפא ול םיכוז ,םדא לש ותבוטל אוהש ,רבד-'וכו םדאל ןיכז

 ,ודבע תא ררחשמ אוהשכ ךכיפל--יאשר 'וכו הצרי םאש .וינפב אלש םישוע ןיא ,ותבוהו

 .ודובעש תעשבו ליפא ותוא סנרפמ וניא הצור אוה םא ירהש , ויתונוזמ תא ול דיספמ אוה ןיא
 2 .ךכיפל ו-יאשר וניא .וינפב אלש םג ול הכוז חילשהש ,דבעל אוה תוכז רורחשה ךכ ליבשבו

 .םדאל הער םימרוג ןיאו הל םה הער ןישורנה ךכ ליבשבו ,היתונוזמ תא הדיספמ איה תשרגתמ איהַשָּב \

 :רוזחל לוכי | לעבהו רומג ןישורג השעמ חילשה ריל שנה תריסמ ןיא ןכלו וינפב אלא

 ןמ הז ורוהחש רטשב ודבע תא לפופ אוה ירה ,ןהכ היה םא-'וכו לסופ אוה אלחו .וב
 לפופ ןהכהש ,לופפה--ונינק אוהש ינפמ ? דבעל אוה בוח רורחשה אלה ןכ םאו ,המורתה
 :היה לוכי ירה ,חצר ילטלאו ונינכ היח הנוע רעש ינפמ אוה ,המורתה ןמ ררחושמה ודבע תא
 . ןכל םדוק םג ולטפלו לארשיל ורכמל

 ןרמאש הזמ עמשמ--וכו הנמ עמש .+ . רמאו--רמאקו . וינפל--הימק .בשי--ביתי |
 וב רזוח וברש יפ לע ףא ,דבעה ךרוצל רורחשה רטש תא סופתל יאכז חילשהש ,םימכהה =

 .הול יסכנמ םילטלשמ ספותה ,קושה ןמ םדא--בוח לעבל ספותה .ותוחילש תא לטבמו
 .םוקמב ולופא ,םופתל אוה יאכז םנמואה--'וכו םוקמב וליפא .הנוק ,ובוח לעב יכרצל

 --ןיא .?הולה ותואב ףסכ ןכ םג םישונה ,םירחא בוח ילעבל דספה םרוג אוה תאז ותסיפתבש |
 -דיספמו בָח אוה הזבש יפ לע ףא ,רבעל רורחשה רטש תא ספות חילשה ותוא םג ירהש) ןכ
 .םידלו--יקררד .םהילע םערתהו הימרי 'ר ררועתה םיתניב--'ןכו יכהרא .(דבעה לעבל

 וכז .רמואכ .חהנקש עמשמ ונתנשממ ירה-ונתנשמ רמאת םאו .ךכ--יכה .(יונג ןושל)

 ./יירבעל הז רורחש רטש ןת,, :חילשל דבעה לעב רמאש ןויכו "וכז,, רמוא אוה ולאכ המוד--ימד

 ראשל המוד הזה ןינעה ןיא ןכל ,וינפב אלש םדאל םיכוזו ,וב תוכזל חילש הזב והשע ירה
 .תא טקילש ימ .ונינשש--ןנתד . תקולחמ שי הז ןינעב--תקולחמל ןנאב .הסיפת ישעמ

 ראשל בח אוה הזבש יפ לע 0 הכז .'וכו רטאו האפ טקילש רישע תיב לעב--האפה
 .תאזה תקולחמה ןינע ילוא--איה אל אמליד .(וא :רמולכ) רמאת םאו--אמיתיאו .םיינע |

 .םאש ךותמש--'וכו וגימד .םש--םתה ,םירחאל בחש םוקמב םפותה ןינעל המוד וניא

 יו עיר ג ץ יי . ל-7 ו"
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 "5 /' .ןיטג :הכלח יקרפ ,ילבב דומלת

 אלא ,םתה ןנבר יִרָמָאק אל ןאכ דעו : אל-אָכַה לבא ,היִרְבַחְל יִבְז-הישָפנ5
 ,רזעילא 'רו ! אל-אכה לבא ,ינעל ול טקלת אל -י"יִנָעְל טקלת אל, ביתכד /
 .ולש לע ינעל ריהוהל ,חיִל יִעְּבִמ + היל דבַע יאמ "טקלת אל, יאַה -

 ו
 . טה תֶא בתכְל םיִרָשְּכ לּכַה

 60%. ,ג5-ב יי ,םכ תג

 :ןטקו הטוש שרח וליפא ,טגה תא בותכל ןירשכ לכה .אָתִיִנִתִמ
 .וימתוחב אלא גה םויק ןיאש ,ורבוש תא בתוכ שיאהו הטיג תא תבתוכ השאה

 לודג היהש ,אוהו :אנוה בר רמא ?והיִנ העיד ינב ואל אָהְו .אָרִמְג
 לע דמוע לארשיו ירכנ ,התעמ אלא :ןמחנ בר היל רמא .וויּבִג לע דמוע
 ירכנ ?"לוספ ירכנ, :אָיְנַתֶהְו-ימנ יכה :אָמיִת יכו ?רשכד יִמנ יִבְה = ויבג

 ,ירמָאד איה אָתְלִמ ואל :ןמחנ בר רמא רַדָה .דָבָע ,הישְפנח היתְעדְל |
 ש5 -: : אינתהו .רשכ הביתכ ןינעלר לָלְּכִמ = הָאְבָה ןינעל ירכנל היל לָסַפ אקדמד ./

 , "וףפכ הריסמ ידעו : רַמָאְד ,איה רזעילא יכר איִהַה ? "לוספ ורב 0 0

 .ככ ,גכ טרקי\1

 השענ ומצע אוה הז ידי לעו ינע השענו ויפכנ תא ריקפמ אוה ,הצור (טקלמה תיבה לעב) אוה
 .םירמוא םניא-ירמאק אל .ורבחל םג הכזז אוה ,ומצעל הכוז אוהש ךותמו האפה טקלל יואר
 םישרוד ונאו 'וכו "רגלו ינעל,, םילמה לא "טקלת אל, תא ךמס בותכה-ינעל טקלת אל
 אוה חמ הז "טקלת אל,-'זכו טקלת אל יאה .ינעה ךרוצל התא טקלת אל : וז תוכומסמ

 --ולש לע ינעל ריהזהל | .ול שורד אוה--היל יעבמ ?(ותוא שרוד אוה המל) ול השוע |
 , האפ הב חינהל בותכה וריהזה-הדש :ומצעל ול שיו האפ לוטיל יוארה ינע %

 תא . ןישורגל הל ורסומו רזוח אוהו הלעבל ותוא הנקמ איהו-הטינ תא תבתוכ
 ודיב היהיש ,ול רוסמלו .ובתכל הכירצ השאהש ,התבותכ תא הל ערפש ןוערפה רטש--ורבוש

 םידעה םאו ,וילע ומתחש ,םידעה ידי לע אוה טנה לש ומויקו ורושא רקיע-וימתוחב . היארל
 . ןטקו הטוש שרח ידי לע וליפא בתכנ תויהל ומצע טגה לוכי םירשכ

 תא בותכל םיעדוי םניאו העד ינב םניא ןטקהו הטושה שרחה אלהו--'וכו ואל אהו :

 יכה .ינולפ ךרוצל טגה תא בותכיש ,בתוכל רמא אוהו-ויבנ לע . תשרוגמה השאה םשל טנה א
 ףאו ומצע תעד לע השוע (תעד וב שיו אוה לודגש) ירכנ-'וכו היתעדל ירכנ .ןכ םג-ימנ

 לבא ,רחא םשל בותכל ובלב רמגש רשפא ,המשל בותכיש ול רמוא ובג לע דמועהש יפ לע

 אל-'וכו אתלמ אל .רמאו רזח ,בוש-רדה .והוצמ הזש המ השוע ,תעד וב ןיאש ,ןטק
 וליפא טגה אוה רשכ תמאב יכ ,("ימנ יכה ירכנ,, : יתלאשש) יתרמאש המ (אוה םולכ אל) רבד

 אהיש ךרוצ ןיא ןטקו הטוש שרחל ענונב םגו ,ויבג לע דמוע לארשי ןיא וליפאו ירכנ ובתכשכ
 תויהל ךירצ טגה ןיאש רמואה ,ריאמ 'ר לש ותרבס יפל איה הנשמה יכ ,םהיבג לע דמוע לודנ
 ירכנה תא אנתה לסופ תרחאה הנשמב ןלהלש ןויכמ יכ--'וכו ליספ אקדמד . המשל אקוד בתכנ

 תרותב וניא ירכנהש יפל "ירכנו אמוסו ו"שחמ ץוח טנה תא איבהל ןירשכ לכה, רמאש ,שגה תאבה ןינעל
 טגה תא ךילוהל אקודש ,הזמ עמשמ--וב ךייש וניאש רבדל חילש השענ םדא ןיאו ןישודקו ןיטנ
 תאז ,"וימתוחב אלא טגה םויק ןיאש,, ונתנשמב רומאכ ,ותביתכל אל לבא ,ירכנה רוסא השאל
 ,המשל אלש סג תויהל הלוכי טגה תביתכ לבא ,םידעה תמיתח אוה רקיעהש ,תרמוא
 תריסמ ידע. .איה רזעלא 'ר לש איהה אתיירבה-איהה .אוה ,רשכ ירכנ ובתכש טג ןכלו

4 

 ב"ח
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 -' = ?ןמחנ בר רמא--.דָבָעְק היִשָפַנְּד ּהיִתְעדַא ירכנ יאדו אָהְו ,המשל הביתכ ןְניָעְבּ
 | .רשכ-הל וטָתְנו ומָתַח ,הפשאב "ואַצְמ וליפא :ריאמ יבר היה רמוא
 [/  ,אל ?טגה תביתכ ואל ,יאמ--המשל ;י"הל בַתָכָי :ןמחנ ברלאבר היִביִתיִא
 | ??"לוספ ,השא םושל אלש בתכנש ,טג לב, :אבר היביִתיִא . םידע תמיתח
 וליאכ ,ובתוכ אוהשב. : היביתיא .לוספ ,השא םושל אלש םתחנש :אָמָא
 ספּוטל ובתוכ וליאכ ,המשל ףֶָרּותְל ובתוכ אוהשכ ואל ,יאמ-"המשל ובתוכ
 | אמא ,תיִעָב יאו .המשל ובתוכ וליאכ ,המשל ומתוח אוהשכ :אל ?המשל
 הדוהי ברו ,יִתְרַכ הריסמ ידע :רמאד ,איה רזעלא יבר !ימ ןיִתיִנְתַמ יִנָה
 = :אלועד היִמָשִמ אָּנַח יבר רמא ןכו .ףרותה םוקמ רָיְשָש אוהו :לאומש רמא
 :ןנחוי יבר רמא 'אקירז יברו .איה רזעלא יברו ףרותה םוקמ ריישש אוחו
 חכ ןיאש ,ךעידוה ןאכ :אבא יבר רמא ?"הרות הניא. יאמ .הרות הניא
 הביהב הבר הרמאהו .יתרכ .המיתח-ידע . :רמאד  ,איה .ריאט יברו ,המשל
 , ןנחוי יברד אָבְלַאְו והְניִנ יִאְרּומָא ?איה רזעלא יבר :ןנחוי יבר רמא ,הנח

1 

 .יקיתופא ובר ואָשְעָש דַבָע ןיד
 6 א ,אמ-,ב ןמ ד)

 :ןידה תרוש--וררַחָשְו םירחאל יקָיַתופַא ובר ואָשַעָש דבע .אָתיִנִתְמ /
 . ותוא השועו ובר תא ןיפוכ םלועה ןוקית ינפמ אלא :םולכ בייח דבעה ןיא
 " בתוכ וניא :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .וימד לע רטש בתוכו ןירוח ןב
 . ררחשמ אלא

 .ג ,רכ סילכלצ

 תמיתח לבא ,לעבה ןמ השאה תא םיתרוכה םה םה ,השאה דיל טנה תא םירפומה םידעה-יתרכ
 תויהל הכירצה ,טנה תביתכל ןווכמ "הל בתכו,, הרותב רמאנש המ ךכלה ,הרותה ןמ הניא םידעה
 ! .םיכירצ ונאו--ןניעבו .םידעה תמיתחל ןווכמ "בתכו,,ש ריאמ 'ר שרדש ומכ אלו ,המשל
 לש ותעד לע אלו ומצע תעד לע יאדוב (ובתוכ) השוע ,טנה תא בתוכה ירכנו--וכו יאדו אהו
 / המ-'וכו ואל יאמ .והבישה-היביתיא .טגה תא-ואצמ .לוספ אוה ןכלו ,ובג לע דמועה
 | השא לש הישורג םשל אלש-השא םושל אלש .טגה תא יאדוב אלה ,המשל בותכל ךירצ
 אוה ולאכ הטשל ותצקמ תא בתוכ אוהשכ-'וכו ובתוכ אוהשכ .רומָא-אמיא . העודי
 ,ןכותה רקיע--ףרות (המשל תויהל הכירצ הביתכהש עמשמ ירה) המשל ולוכ תא בתוכ

 --אמיא תיעב יאו .(רַאלּומרַאּפ) טגה .ירבד חסונ--פפוט וכו השאהו שיאה םש  ונייה

 . ריישש אוהו %(ןה ימ ירבדכ) ןה ימ לש וניתונשמ הלא--'וכו ינה .רמא התא הצור םאו

 ,תעד ןב ידי לע ךכ רחא בתכנש ,ףרותה םוקמ תא ריאשה 'וכו שרחה םא רשכ טנה--'וכ\

 . ריאמ 'רכ חמיקהל אל םגו "ויבג לע דמוע לודנש ,כ הנשמה תא םיקהל ךרוצ ןיא הזכ ןפואבו |
 | .הב ולזלזש הנתנשמ-וכו ךעידוה ןאכ .ךל ןיעמוש ןיאו הרות ךירבד ןיא-הרות הניא |

 / ְ = =איה רזעלא 'ר .המיתחב אלא ,המשל הביתכב חכ םוש ןיאש ,ךעידוהל האב ,ןיטיג תביתכב

 רב רב הבר) םיארומא לש תקלחמ ןאכ שי--'וכו והנינ יארומא ."יתרכ הריסמ ידע, רמואה

 . איה רזעלא 'רש וא איה ריאמ 'רש ןנחוי 'ר רמא םא ,ןנחוי 'ר יפ לע (אקירז 'רו הנח

 = ןלהל ראבתמ ןינעה לכ--'וכו וררחשו .(קעהטָאּפיה) בוח ןוערפל דובעש--יקיתופא
 | .אוה ןידה ןמ--ןידה תרוש . ארמגהב |



;/ 
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 רמא ?וררחש ימ-'וררחשו יקיתופא ובר ואשעש דבע, .אָרִמְג
 ,אברדכ .ינש וברל-"םולכ .בייח דבעה ןיא ןידה תרוש, :ןושאר ובר : בד
 ןוקית ינפמ אלא, .דובעש ידימ  עיקפמ--רורחשו ץמח ,שָדקֶה :אבר רמאד
 ינש ובר תא ןיפוכ ,"התא ידבע. :15 רמאיו קושב ונאצמי אמש ,"םלועה
 לאילמג ןב ןועמש יבר .וימד לע רטש דבע בתוכו ןירוח ןב ותוא השועו

 קיומב + יִנְלְפִמ אָק .יאמב .םתוכ ררחשמ אלא ,בתוכ דבעה ןיא :רמוא
 רַמַּתַא-.רוטפ :רבס רמו ,בייח :רבס רמד ,יִגְלְּפִמ אק.ורבח לש ודובעיש
 .ןנברו לאילמג ןב ןועמש ןבר תקולחמל ונאב ,וריבח לש ודּוּבעש קיזמה :ימנ
 --"םולכ בייח רבעה ןיא ןידה תרוש. :ינש ובר ?וררחיש ימ : רמא אָלּוע
 ןיפוב. ,ןירוח ןב םש וילע אצי ירהש ,"םלועה ןוקית ינפמ אלא, :תוצמב
 ןועמש יבר ."וימד לע רטש בתוכו ןירוח ןב ותוא השועו ןושאר ובר תא
 ? ינלפימ אק יאמב .בתוכ ררחשמ אלא ,בתוכ וניא : רמוא לאילמג ןב
 הימש אל : רבס רמו ,קָּוַה היִמש :רבט רמ-יגלפימק רָּבִנ וניאש קָוָהב
 ? היל תירק .ובר-ינש :ךל רמא ?ברכ רמא אל אמעט יאמ-אלוע .קזיה
 ? היל תירק ררחשמ--ינש :ךל רמא %אלועכ רמא אל אמעט יאמ-ברו

 הֶאְנ ריִפִש יִמַא--רהנ הפטשו םירחאל יִקָיָתּוּפַא והדש השועה :רַמְּתֶא
 ראשמ הבוג : רמא לאומשד הובאו .םיפכנ ראשמ הבוג וניא :ןנחוי יבר רמא
 רמוא-אוה "האנ ריפש, יִמַאָד םושמ :קחצי רב ןמחנ בר רמא .םיסכנ
 ןוערפ ךל אחי אל, היל רמאד :היִתְעַמְש םֶּגְרְתִת ?ןריפש אָלְר אָתְעִמָש

 ופוג לבא ,ונודא בוח דעב ול היה דבעושמ קר ירהש--ינש וברל 'וכו דבעה ןיא
 יקיתופא ורוש תא השעשכ--שדקה .דובעשה תא עיקפהו רורחשה אב הנהו ,ול יונק היח אל
 תא ול דבעשו םיבכוכ דבועמ ףסכ הולש לארשי-ץמח .הבזמל ףוגה- תשודק ושידקהו
 דובעשה תא עיקפמו ץמח רוסא אב ,חספה וילע רבעו ותיבכ ראשנ ץמחהש אלא ,ובוחב וצמח
 --ררחשמה .וריחמ ימד לע-וימד לע .האנהב רוסאש ,חספה וילע רבעש ץמח הז ירהו ירכנה דימ
 .ודובעש תא ול דיספה אוה ירהש ,דבעה ריחמ ימד לע ובוח לעבל רטש,בותכל בייח ןושארה ןודאה
 תא קיזמהש ,רבוס לאילמנ ןב ןועמש ןבר-רבס רמ ?םיקולח םה המ לע-יגלפמ אק יאמב
 רמתא - .וימד לע רטש בתוכ דבעהש ,םירמואה םימכחה-רבפ רמו .בייח ורבח לש ודובעש

 ןירוח ינבב תונהונה-תוצמב .'וכו תקולחמ שי הז ןינעב-וכו ונאב .ןכ םג (ונינש) יונש-ימנ

 בתוכ דבעה-'וכו רטש בתוכו .וררחשל לוגי אלו ול וונק היה אל אוה ירהש ,םידבעבמ רתוי =

 ררחשמה אלא ,רטש ול בתוכ דבכעה אל-בתוכ . וניא . בוחה לע םיפדועה וריחמ ימד לע רטש
 .בוח לעבל דבעושמה דבעה רורחש ןונכ-רכינ וניאש קזיה .ףדועה לע רטש ול בתוכ
 ליאוהו קזיה ומש רכינ וניאש קזיהש ,רבומ לאילמג ןב ןועמש ןבר-קזיה הימש רבס רמ
 . ףדועה לע רטשה תא בותכל וילע ןכל ןושארה ןודאה תא דבעה רורחשב קיזה ינשה ןודאהש
 דבעה אלא ,ררחשמה תא בייחל ונל ןיא ךכיפלו ,קזיח .ומש ןיאש ,רבוס אנתהו-וכו רבס רמ

 ובר וררחשמש-ברכ ? עט המ-אמעמ יאמ .רורחשה ןמ הנהנ אּוה ירהש ,רטשה תא בתוכ |
 לש .אנתה ירבד תא םיקמ התאש ,"ובר, םשב ארוק התא ינשה תא יכו-'וכו ובר לנש .ןושאר

 ? ורורחשל חכ שי יכו-היל תירק ררחשמ ? ינשה וברב "ובר תא ןיפוכ, ונתנשמ
 \ ויונכ היה ךכ--חאנ ריפש | .הפי-ריפש . םלועל םימב התוא הסכ רהגה-רהנ הפטשו

 (ראב) םגרת-היתעמש םנרתת .הפי הניאש הכלה רטוא אוה-'וכו אתעמש רמוא .ימא לש

- 



 , + ו

 לארשי תורפס )8

 ::הבוג-רהנ הפטשו רחאל יקיתופא והדש השועה :יִבָה יִמָנ אינת ."וזמ אלא
 "| הבוג וניא--וזמ אלא ןועריפ ךל אהי אל, :ול רמא םאו .םיסכנ ראשמ
 ! תבותכלו בוח לעבל יקיתופא והדש השועה : ְךָדיִא אינת . םיפכנ ראשמ
 | :תבוג-בוח לעב :רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .םיסכנ ראשמ ןיבוג-השא
 "רוזחל השא לש הכרד ןואש ,םיסכנ ראשמ הבוג הניא-השא ,םיפכנ ראשמ
 :ןיטיד תב לע

 ש//%///ר,ער ערר א/7//7/-/

 .ןישודק
 גגז

 . םיּוּבַעְל רָּכְמְנְו עַצְרַנ דָבַע ח, הָירְבְע הָמָא ,יִרָבִע דָבָע תּוכְלַה
 | (,א.- ,חי--.ב ,זי ףד)

 מא !תבה תא דבוע וכאו ןבה תא דבוע-ירבע דבע : בר ונֶּמ

 דבועל רכמגהו עַצְרַַה :תבה תא אלו ןבה תא אל תדבוע הניא-הירבע
 :דבוע ירבע דבע, : רמ רמא .תבה תא אלו ןבה תא = דבוע וניא-םיבכוכ
 שש ָךְרְבַפַא .:ןנבר .ונָתְד ?ילמ .יִנָחְנְמ-"תבה תא דבוע ונאו ןבה תא
 ךל :אלא וניא וא ,"שרויל אלו ךל, :רמוא התא - אלו ךל -"םיִנש
 ינא המ אָה , רומא ןבל ירה  ,אידבָעָי םיִנָש שש, :רמוא אוהשכ ?ןבל אלו
 ןבה תא תוברל , תיאר המ . שרויל אלו ךל ?"םינש שש ךדכעונ םייקמ
 הדשלו ּהָדעְיל ויבא תחת םק ןַּכָש ,ןבה תא ינא הָּבַרִמ ?חאה תא איצוהלו
 שי םּולּכ !םוביְל ויחא תחת םק ןכש ,חאה תא ינא הברמ ,הָּבַרְרַא .הזוחא
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 אל םא, :ול רמאשכ לבא-וזמ אלא .'וכו ול רמא הדשה לעבש ןפואב ,ולש הכלהה תא
 ראשמ הבונ אוה ןכלו והולה הז ךמס לע אלו ותושרב הדשה המק אל ,"וזמ הכנת ,ךל ערפא
 בוח לעבו והדש תא רוכמל אוה לוכי ,הצור הדשה לעב פא- -םיסכנ ראשמ ןיבונ =. םיסבנ
 התבותכ תוירחא תא הליטה ןכלו--'וכו | השא לש הכרד ןיאש | .ויסכנ ראשמ םיבוג ותשאו

 לע עדת אל איהו הל םיארחא ויסכנ לכ ויהיש אלו ול האשינ ןכ תנמ לעו וז הדש לע אקוד

 . דחאו דחא לכ םע ןודל ךרטצתו ,ןורחא ימו ןושאר הנק ימ ,רוזחל םהמ הזיא

 ,לבויה דע וא םינש שש תאלמ דע ונב תא דבוע אוה זא ,וינודא תמ םא- -ןבה תא רבוע

 .(אנתה) ןודאה רמא-רמ רמא .ןב וינוראל ןיא םא-תבה תא .ותדובע ינש שש ךשמב לַחָה

 / . .םישרוי ראש--שרויל אלו .ונשש-ונתד ? הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןינמ-ילימ ינהנמ
 2 \ - םא ,םינש שש דובעל וילעש עמשמ ,"ךדבעי, רמאנ אלו-דבעי .חאו תב ןונכ ,(ןבה ןמ ץוח)

 1 אוהש-חדעיל  .לולכל-תוברל .  םחיימ ינא ןינע הזיאל--םייקמ ינא המ אה  .ונבל וא ול
 םאו, :רמאנש ,םירחא ןישודק הכירצ הניאו התנקמ ףסכב השאל הירבע המא ול דעיל לוכי
 ןימ) רוכ תיב הדופ ,ותזוחא הדש שידקמה--הזוחא הדשלו | .(ש ,אכ תומש) "הנרעיי ונבל

 וניא ,רחחאל ורכמ שדקהה רבזנו והדפ אל םאו ,ףסכ לקש םישמחב םירועש רמוח ערז .(הדמ
 יתנק םא לבא ,םינהכל קלחתמ אוה זא ,לבויב חקולה דימ אצוי הרשהשכו ! ותודפל דוע לוכו
 | . ךפהל-הברדא .םינהכל קלחתהל ונטמ אצוי וניא ,ןנב
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 אָק אָכֶאְד אָמַעַמ , אלא .םובי ןיא ,ןב שי אה + ןב ןיאש םוקמב אלא ,םוביי
 הדש !אָדַח אָכְהְו יִּפְרַמ אָכְהְר ,יל קופתו + ףירע חא -יִבָה ואל אה ,אָּכְרפ
 אלא ,םובי שי לכ :אָנְַל חיל אקפנ אקְר אוה אָּכְרֶפ יאַהְמ יִמַנ הזוחא
 '?ןב ןיאש םוקמב

 ."תבה תא אלו ןבה תא אל תדבוע הניא הירבעה המא,
 -!'זָּכ השעמ ְּךְתְמִאל ףאָו. :ארק רמאד :אָרְּפ יבר רמא 1יִלָמ ינָקְִמ =

 ףא , תבה תא אלו ןבה תא אל דבוע וניא-עצרנ המ :עצרנל בותכה ּהָשיִקַה
 השעת ךתמאל, יאַהְו .תבה תא אלו ןבה תא אל תדבוע הניא--הירבעה המא
 --'ןכ תשעת ךתמאל ףאו, :אָיְנַתְרְכְל חיל יִעָּבַמ אָה !אָתַאְר אוה יכהל--'ןכ
 םָאָו. : רמוא אוהשכ ? העיצרל אלא וניא וא ."קינעהל, : רמואהתא .קינעהל
 ינא המ אה ,רומא העיצר ירה ,"הירבעה המא. אלו ,יידְבָעָה רמאי רמָא

 ,"ןכ ךתמאל ארק בותכנ :כ"א  .קינעהל ?'ןכ השעת ךתמאל ףאו, םייקמ |
 .יִתְרת הגמ ָּתַעְמַש ? "השעת, יאמ

 ."תבה תא אלו ןבה תא אל דבוע וניא ם"וכעל רכמנהו עצרנה.
 תאאלו--י"םלועל ודבַענ עָצְרַמַּב וזֶא תֶא ויִנודֶא עַצְרָו :ביתכד ,עצרנ

 בַשָחְו :ארק רמא : היקזח רמא ! ןינִמ םיבכוכ דבועל רכמנ ,תבה תאו ןבה
 שרוי םיבכוכ דבוע-הרות רבד :אבר רמא .והנוק ישרוי םע אלו--ויוהְנוק םע
 היל תיִאָּד לָלְּכִמ- וחנוק ישרוי םע אלו "והנוק םע בשחו, :רמאנש ,ויבא תא
 .םירפוס ירבדמ אלא ,הרות ירבדמ וניא-םיבכוכ דבועה תא רג .םישרוי
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 שיש ינפמ אוה \חאה תא איצומו ןבה תא הברמ התא וליבשבש) םעטה--וכו אכיאד אמעט

 זא יכ ,(תאזה הישוקה התיה אלול) תאז ידעלב לבא ,("ןב םוקמב אלא םובי שי םולכ,,) תאזה הישוקח
 ןאכש ,הזמ (חאה לע ןבל ןורתיש הנקפמה) יל אצתו-'וכו קופיתו + (ןבה לע) רֶתָי חאה היה
 תחת ,(הזוחא הדשלו הדעיל ויבא תחת םק אוהש ונייה ,תולעמ יתש) םיתש שי \ןבל עגונב)
 הזוחא הרש .(םוביל ויחא תחת םק ןכש :'תחא הלעמ) תחא קר שי (חאהל ענונב) ןאכ רשא
 ךותמ אנתהל ול האצוי ןכ םג הזוחא הרש לש הלעמהש ,ארטגה הנשמ הז לעו-'וכו ימנ
 ןבל ןורתיה תא תתל ונעדי אל 'וכו יםובי שי םולכ, : תאזה הישוקה אלטלאש) תאזח הישוקה
 תשוריל ענונב םילוקש םהינש ןכלו ,חא אלו ןב אל שוריפב רמאנ אל בותכב ירהש ,חאה לע
 תאזה הישוקה פ"ע קרו ,חאה לש םוביה תלעמ תדמוע ןבה לש הדיעיה תלעמ תמועל יכ ,דבעה
 , .\הזוחא הדש ונייה ,הרתי הלעמ דוע ןבל שיש אנתה אצמ |

 - 2 ,אכ תומש) ודבַעְו ביתכד--'וכו ןבה תא אל 'וכו עצרנ המ .התוא הושה-השיקה

 ?(עצרנל האושה ןינעל) ךכל הזה קופה אב םולכ-אתאד אוה יכהל .ןבל אלו ול :עטשמ 1
 שוכרמ הקנעה הל םג תתל-קינעהל .אתיירבב רמאנש הזל ךרצנ אוה אלה-'וכו יעבימ אה-
 םא-'וכו בותכנ כ"א ו הירבעה המאה תא םגש--העיצרל ,ישפחל התאצב הנודא

 יד אלה ,תבה תא אלו ןבה תא אל תדבוע הניאש ,עצרנל האושה ךרוצל קר אב הזה קוספה
 ןכ םא-וכו תעמש ?*השעת, דוע רמאנ המל-השעה יאמ ."ןכ ךתמאל, רמאנ ול היה
 .(הקנעהה רבדו עצרנל האושה) םיתש הזמ עמוש התא

 וניא ירבע .דבעש ,בותכה ןמ םיטעממ ונאש ןויכמ-ןכו םיבכוכ רבוע הרות רבד
 . םישרוי י ול שי םיבכוכ דבועש הזמ חכומ ירה-ללכמ .םיבכוכ דבוע ישרויל השוריב לפוג

 .םיבכוכ דבועה ויבא תא שרוי רגהש השוריה-םיבכוכ דבוע תא רג /

₪. 
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 רמול לוכי רג ,םיבכוכ דבוע םהיבא תא ושריש ,םיבכוכ דבועו רג :ןִנֶתּד
 --ינאו ךסנ ןיי התא לוט ,תועמ--ינאו םיבכוכ תדובע התא לוט :םיבכוכ דבועל
 ואב אל יכ-אָתָיִרּואְד ּתְטַ אָקֶלָמ יאו .רוסא-רג תושרל ּואָבָשִמ : תוריפ
 : ןנברדמ אלא !לקַש אקד אוה םיבכוכ תרובע יִפּולַח --.לקש יכ ,יִמַנ ותושרל
 םירבד המב :אָכַה .יִמנ אָיְנִפ .ורוסְל רוזחי אָמָש ,ןנֶּבַר דובעד אוה הריזג
 .תא רגו רגה תא םיבכוכ דבוע .רוסא -ּפְּתַתְשְנֶטְּ לבא ,ּושרָיָשְּ ? םירומא

 ,רגה ןמ תועמ הול :ןנֶתַד .םירפוס ירבדמ אלו הרות ירבדמ אל וניא--רגה
 .החונ םימכח חור ןיא-ריזחה םאו ,וינבל ריזחי אל ,ומע וינב ורייגתנש
 ותָריִלָו ותָרּוהָש -ןאכ : אישק אל ?"ונמיה החונ םימכח חור, :אָיְנַתָהְ .ּוְמיַה
 רב אייח בר .השודקב ותרילו השוחקב אלש ותרוחש -ןאכו ,השודקב אלש
 הֶשְרָי יִּכ, :ביתכד ,הרות רבד ויבא תא שרוי םיבכוכ דבוע :ןנחוי ר'א ןיִבָא
 :אכהמ אלא נאש רָממ לארשי אָמְלַדְו .י"ריִעָש רה תֶא יִַּתָנ שעל
 רמא אל ט"מ-ןיבא רב .אייח ברו .י'הָשְרִי רָע תֶא יִּתַתְנ טול ינבל זמ
 :אל ט"מ-אברו ?"והנוק ישרוי םע אלו והנוק םע בשחו. ביתכ ימ ? אברכ |

 . יִנאָש םהרבאד ודובכ םושמ + ןיבא רב אייח ברכ רמא

 גגו
 .הקזחבו רָטֶשְּב ,ףסֶכְּב ןינקה

 (.א וכ ףד)

 .ע ספ ססל .ס ,כ סירב1

 :ול רוסא רגה תושרל ואב רבכ ךסנה ןייו הרזה הדובעהש רחאל-רנ תושרל ואבשמ .חק-לוט
 .אקלס יאו .האנהב םירוסאה םירבדמ האנה ול היהת לבל ,השוריה יסכנמ םירחא םיסכנב םפילחהל

 ןיידעשכ וליפא ירה ,הרותה ןמ איה םיבכוכ דבועה תא רגה תשוריש ךתעד לע (הלעת) הלוע םאו--'וכו

 ףכת אלה) לטונ אוה םיבכוכ תדובע יפולח תא (השוריב קלח) לטונ אוהשכ ,ותושרל ואב אל
 ,ךסנ ןייו םיבכוכ תדובע יצחב םג ונייה ,השוריה יצחב הכוז אוה ,םיבכוכ דבועה ויבא תמשכ
 .םימכחה תגקתמ אלא הניא םיבכוכ דבועה תא רגה תשורי-ןנברדמ אלא .(םפילחמ אוה התעו

 --ורוסל .ושעש--דובעד .םיבכוכ דבועה ויבא לא דוע סחייתמ אוה ןיא .הרותה ןמש

 --'וכו אינת .(םיבכוכ דבועל יהיו רוזחי השוריה דובא תמחמ אמש) הנושארה ותלקלקל
 לוט .:םיבכוכ דבועל רמול רג לוכיש--םירומא םירבד המב .ךכ ןכ סג אתיירבב רמאנ
 : ללטונ .אוחש יפל--רוסא .קסעב תופתוש ושעשכ--ופתתשנשכ ,'וכו םיבכוכ תדובע התא

 --רגה תא םיבכוכ דבוע .םימכח תרזג םושמ רתומ השוריב לבא ,םיבכוכ תדוכע יפולח

 ה-הפו .םימכח חור ןיא .ונינשש--ןנתד .וריינתנש ונבו בא-רנה תא רנו .באה רייגתנש

 והוכירצה אלש יפל ,הז לע הבוט ול םיקיזחמ ןיאש ,וישעממ) ונממ החונ םימכחה תעד ןיא
 = = החשודקב ותדילו .לארשיכ ונניא ןכלו השודקב אלש דלונו הרוה ןבחש--וכו ותרוהש .(ךכל
 . הרמומ  .ילוא-אמלידו | . רומג לארשיל בשחנ אוה תודהיה תשודקב התיה ןבה תדילשכ
 | קיסמה-אברכ רמא אל ט"מ .ןאכמ-אכהמ .אוה הנוש--ינאש .(ושעכ) ותד תא רימהש
 * .תחקל הרפא הרותה-םהרבאד ודובכ םושמ  ."והנוק סע בשחו,, בותכה ןמ תאזה הכלהה תא
 .ויחא ןב היה טול רשא ,םהרכא לש ודובכ ינפמ טול תוזוחא תא

 , ררבחש ,םדא לכ לש תוירחאה תלטומ םהילעש ,תועקרק ונייה--תוירחא םהל שיש
 | :תזיא םהב השעש--הקזחב .םהילע םיכמסנ ךכיפל , םידמועו םימייק םהש ךותמ יכ ,וב השונ

 ,הקזחבו רטשבו ףסכב ןיִנקְנ-תוירחא םהל שיש םיסכנ .אָתיִנתִמ
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 ,תוירחא םהל ןיאש  ,םיסכנ .הָכיִשְמְב אלא ןינקנ ןיא--תוירחא םהליןיאש
 תא ןיקקו| הקזחבו רטשבו ףסכב ,תוירחא םהל שיש ,םיסכנ .םע ןונקנ
 .ןהילע עַבַשְל ,תוירחא םהל שיש ,םיסכנה

 . "ונקי ףַמָּבּב תש ארק רמא : היקזח רמא למ "ףסבב- אר

 הָיִָאְר רטש ,ינל תמכ .לארקפמ "ונקי, םיתכר אָתְַה .תרמאקרכ .ףוסבל
 ,רטשה תא ןיבתוכ ןיאש םוקמב אלא ,ונש אל :בר רמא .אוה אָמְלָעְב
 ברד אה יכ .שָרָפ-שָרֶּפ יאו :הנק אל-רטשה תא ןיבתוכש םוקמב לבא
 -אָעיִעָב יא ,נְֶא אָפְסַכְב-אָניִעְב יא :רמא ,אָעְרַא ןיִבָ יכ ,ןיִבָא רב יָדיא
 ותיִצִמ אל- רדָקמְל ּותיִעָב יִאָד :"ינקיא אפסכב אניעב יא, .ינְקֶא אָרְמְשב
 .יב אָנְרְדָה- רדָהַמְל אָנְיִעַב יאד :"ינקיא ארטשב אניעב יאו ּגּותיִרְדַה

 דעהו םותחו רפסב בותכו, :ביתכד םושמ אָמיִליִא ?ןלנְמ - "רמשבו,
 רָפַס תֶא חֶקֶאָי : אכהמ אלא ?"אוה אמלעב היאר רטשי : ָּתְרְמָאָהְה--"םידע
 הנק אל -רכְמְּב לבא ,הָנְּתִמ רטשב אלא ,ונש אל : לאומש רמא .,הָנקְמַה

 5 יה

 וא רַַָה לע ול בתכ ? דציכ רטשב :אנונמה בר ביתמ .םימד ול ןתיש דע
 , .₪י סמ סש2  .דפ ,כ) סימר\1

 אצויכו אוהש לכ םהב ץרפו לענ וא , שעמ םהב רפחש ןונכ ,םהב קיזחה אוהש תואל השעמ

 ןילטלטמ רכמ םא--'וכו םיפכנ םע םינקנ .ןילטלטמ ונייה- תוירחא םהל ןיאש .הלאב

 םג םינקנ | ,םירומאה | םונינקה תשלשמ דחאב עקרקה תא קולה הנקש ןויכ ,עקרק םע
 ןיא םדבל תועקרק לעש יפ לע ףא-ןהילע עבשיל  .םיבייחט--]יקקוז .  ומע םולטלטמה
 לע עבשהל ןעטנה בייחתנו תועקרקו ןילטלטמ ורבחמ עבת ןעוטהש םוקמב הנה ,םיעבשנ
 . םהילע םג עבשהל , תועקרקה תא םילטלטמה םיקקוז זא , ןילטלטמה

 אלא הנוק ףסכה ןיאש) רטש שיש דע (?ילואו) רומאו--'וכו אמיאו 1 ונל ןינמ-ןלנמ
 ןיאש) רמוא התאש ומכ-תרמאקרכ .בתכנ היה ול-ביתכ יא .(ומע הריכמ רטש םג שי םא
 אמלעב היאר - .הנוק--ינק . הלחתבמ--ארקיעמ . התע-אתשחה . (רטש םע אלא הנוק ףסכה

 .ףסכב אלא וניא ןינקה רקיע לבא ,ול יונכ הדשהש םתס היארל אלא שמשמ וניא-אוה

 בותכל םיליגר ןיאש םוקמב אלא , דבלב ףסכב םינוקש , הנשמב םימכחה ורוה אל--ונש אל

 דע הנקמה השעמ ,לע ךמופ הקולה ןיא , הזב םילינרש ןויכש-הנק אל .הריכמ רטש
 הנקי הצרי םאש , חקולה שֶרָּפ םאו-שירפ שירפ יאו .ודיב הריכמה רטש תא קיזחיש

 .דבלב ףסכה ידי לע השענ ןינכקה אהיש ,הז ושורפ ליעומ ,רטשה ול הנקי וא ףסכה /

 הנקא ,ינא הצור םא :רמוא היה ,עקרק הנוק היהשכ-'וכו אערא ןיבז יכ .קז ןיעכ-אה

 יאנתה תא ותונתהב--'וכו ותיעב יארד 'וכו אניעב יא . רטשב 1 הנקא ,ינא הצור םאו ב

 אובי םאש) רוזחל ולכות אל ,םכב רוזחל (םירכומה םתא) וצרת םאש : רמול ןוכ הזה לופכה

 הצרא םאש--וכו אניעב יאד .(יפסב יל הנקיש ,הצור ינא :ול רמול לכוי ,וב רוזחל רכומה"

 אלש ןמז לכו ,רוטשה תא לבקאש דע הנוק יפסכ אהיש הצור יניא) רזוח ינא ,יב רוזחל
 .(יב רוזחל ינא לוכי ,ויתלבק

 --הנקמה רפס .ןאכמ-אכהמ .התא רמוא אלהו--תרמאהו .רמול םא-אמיליא
 .הנוק רטשהש ,הנשמב םימכחה ורוה אל-ןנש אל .דבלב רפסב וליפא ןינק שיש ,הכומ ירה
 ,בישמ-ביתמ .םיטדה תא לבקיש דע הנקמו רמונ רכומה ןיאש יפל-םימד ול ןתיש רע



 לארשי תורפס 09

 הנותנ ידש. ,'ףל הרוכמ ידש, :הטורפ הוש םהב ןיאש פ'עא ,םרחה לע
 והדש רכומב :הל קָרָפִמ אוהו הל ביָתומ אוה !הנותנו הרוכמ וז ירה--ךל
 ןושל ול .בתכ המלו ,ול הנתיל שקיב הנתמב :רמא ישא בר .התער ינפמ
 . וחכ תא תופיל ידכ ?רכמ

 רַשֶא םֶכיִרְעְב ּובָשּ. :ארק רמא :היקזח רמא ! ןֶלְנִמ - "הקזחבו,
 ּהָתוא םֶּתְשְרִיַו : אָנִּת לאעמשי 'ר יִבְּד .הבישיב !םתשפת המב-י'ֶּתְשַפְת
 . הבישיב ? םתשרי המב--י'הָּב םֶּתְבַשיִו

 : "הכישמב אלא ןינקנ ןיא-תוירחא םהל ןיאשו,
 -'ָתיִמַע .דָיִמ הנק וא ףֶתיִמַעְל רָכְמִמ ּורְכְמִת יִכְ :ביתכד ןלנמ

 יאמ -'תונוק תועמ :הרות רבה, :רמאד ,ןנחוי 'רלו .דיל דימ הנקנה רבד
 . יִנָתַק ןנברד אָּתְנְקִמ אָּנַח ? רמיִמָל אָּבִא

 אא"

 - תוריִפְבּו ףסְכְב ןיפילח נק
 (.ב ,א-חכ ףד)

 תז בייחתנ ,הז הכוש ןָיָּכ-רחאב םימד השענה לכ .אָתיִנְתמ
 בייחתנ-הז הכזש ןויכ ,רושב רומח וא ,הרפב רוש ףילחה ?דציכ .ויָפיִלָחַב
 | . ויפילחב הז

 !ןיפילח השענ עבטמ :הנימ עמש ?עבטמ ,ּוהיִנ יאמ ןיפילח .אָרָמְג
 .די ,סכ לכקיו5 | .55 ,6י סירכדפ ,י ,מ סימרו\

%5 

 השקט אוה-'ןכו ביתומ אוה .הנוק רטשהש החכומ ירה ןכ םאו-הנותנו . הרוכמ

 ידכ ,הנוכ רכמה רטש אהיש ,ול יוצר ןכלו-התע ;ך ינפמ .הז ץרתמ ומצע אוהו הז לע

 אלו הנתמ ןתונב תקסוע תאזה הנשמה-'וכו שקב הנתמב .וב רוזהל לכוי אל חכולהש
 לבקמה לש וחכ תא תושעל ידכ ,"ךל הרוכמ ידש, בתכ אוה--וחכ תא תופיל ידכ .הריכמב
 .הימד תא ונממ עובתל אוה לוכי ,ונממ הנבגי ובוח לעב םאש ,רתויב הפי

 .ןהב םתבשיש-הבישיב

 ץרתל * ךיא) רמול שי המ-רמימל אכיא יאמ . רכמנה ץפחה תכישמ ונייה-דיל דימ

 הנוש הנשמה לש אנתה-אנת .(םינינקה ןיב הכישמה תא הנומה ,הנשמה תא והיפ לע

 אלש הששחה ינפמ ,הכישמ אלא הנקת אלש ורמאו תועמה ןינק תא ורקעש ,םימכחה תנקת

 .הפרשנ וא הדבא ותנקמש ,הנוקהל רכומה רמאי

 . השקמ

 רחא ץפח ריחמב םימד רותב ותוא םינתונש המ לכ-רחאב םימד השענה לכ
 ןינק תרותב הנוקה ןמ ךחא זוז ךשמו וב הכז הנקמהשכ--הז הכזש ןויכ . (עבטמ ונייה)

 הדבא וא ותמ םאו ,םהש םוקמ לכב ןיפילחה יסנואב הנוקה בייחתנ ,םימד תרותב אלו ןיפילח

 חקולל חקמה הנקנ ןיפילח תרותב זוזה תא רכומה ךשמשכ יכ ,כספש תועמה תא םלשל וילע

 תינקנ ,רושה 5 הרפה לעב ךשמש ןויב-וכו הז הכזש ןויכ 'וכו דציכ .אוהש םוקמ לכב

 .וילע היטנואו איהש םוקמ לכב חקולל הרפה

 עמש .רחא ץפח לכ דעב םימד רותב ןתינה ב ?םנה המ--והינ יאמ

 . הזמ עמש--ה]יממ
 עי עבטמ ןיאש (א ,ומ ףד מ"ב) ונינש ונחנאו--ןיפילח השעב % 9% עבטמ
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 .,הז הכזש ןויכ-רחאב םימד | םושינה 0 :רמאק יִכָה : הדוהי בר חמא
 רומח וא ,הרפב רוש ףילחה ?דציכ, :יִנָתְקְד ,יִמנ אקיד .ןיפילחב בייחתנ

 יאמ--ןיפילח השענ עבטמד ,אָרְִַמ ןיִפְעַּא קיִלְסִּד יאַמְלּו .מ'ש ,"רושב |
 ,הרפב רוש רֶשְּב ףילחה ? דציכ .ןיפילח יִדְבָע מנ תוריפ : ק"ה ?"דציבו
 תשש ברל אָחיִנָה .ןיפילחב בייחתנ ,הז הכזש ןויכ-רושב רומח רשב וא
 ידבע אל תוריפ, 8 ,נירל אלא , "ןיפילח ידבע | תוריפ, : רמאד
 ףילחה ?דציכ .ןיפילחכ ןהש ,םימד שי :ק"ה ? רַמיִמְל אָכִא יאמ--'ןיפילח
 ,ןנחוי 'רכ הל רַבָמ אמעמ יאמ .  רושב רומח ימד וא ,הרפב רוש ימד
 ,הריזג ?הנוק  הכישמ :ולמא םעט המו ,תונוק תועמ-הרות רבד : רמאד
 אָתְלִמ ,ןנבר הב ּורִּג-ַחיִכָשַד אָחְלְמ .היילעב ךיטיח ופרשנ :ול דמאי אָמָש
 --"הרותה ןמ תשרופמ הכישמ : רמאד ,ל"רלו .ןנבר הב ורזג אל -חיִכְש אלה

 ברכ ץרתמ--"ןיפילח ידבע תוריפ. :רמאד ,תשש ברכ הל רבס יא אחינה

 ךירצש רבד לכ--'וכו םושינה לכ  .ונתנשמ לש אנתה רמוא ךכ--רמאק .יבח = .ןיפילח
 .(עבשמ אלו ,ןילטלטמה לכ ונייה) רחא ץפח דעב ריחמ יטד רותב ותתל םיאבשכ ,םימדב ומושל

 חקמה לעב ךשמש הכישמב חקולל ןיפילחה ונקנ ,ןיפילח תרותב ונתנ םא--'וכו הכזש ןויכ

 3 יטנ 8 אקיד - . (ןילטלטמב איה ןיפילח תרותש ונעימשהל אנתה אב ןכ םאו) הזה רבדה תא

 אלו ,ןילטלטמב ןיפילח םישועש ,ונעימשמ אנתהש ,ןכ םנ חיכומ הנשמה ירבד לש קוידה

 ונתעד לע התלעש הו יפלו--'וכו קילסד יאמלו .הנוש אוהש יפל--ינתקד . עבטמב

 ףילחה ? דציכ : תונשל ול היה ירה . ןאכל רושב ןיפילחה ןינע המ--דציכ יאמ .'וכו הלחתמ

 םייוצמ םה תוריפהש םש לע ןיפילח ןינעל ירפ ארקנ ,ילכ וניאש רבד לכ-תוריפ !רושב תועמ

 השוע לענה אקודש ,םירמוא ונא ןיאו ןיפולח תרות םישוע ןכ טנ-ןיפילח ידבע, לבבי : רתווב

 המודו וב םישמתשמש ,יח רוש ןכש לכו--רוש רשב .(ז ,ד תור רפסב רמאנש ומכ) ןיפילח

 הנשמה תא ץרתל ןכתי והיפ לע--'וכו תשש ברל .(חיננ) אוה ןוכנ םנמא-אחינה .ילכל
 אכיא יאמ .'וכו "םושינה לכ, ונרמאש המ יפל ןיב ,הלחתמ ונתעד לע" הלעש המ יפל ןיב
 ונצרתש המ יפל ןיבו הנושארה ונתרבס יפל ןיב ,"דציכ, לש ונינע המ) רמול שי המ-רמימל

 לכ, :אנתה רמוא ךכו עבטמב תקסוע הנשמה םנמא--ןכו םימד שי 0( הנורחאב הנשמה תא

 .םימד תרותב םונתנש יפ לע ףא לענב ןיפילחכ םינוק םימדה רשא שי "רחאב םימד השענה

 בייחתנו רושה תא ךשמ חקולהו עודי םוכסב רוש ול רכמשכ-'וכו הרפ ימדב רוש ימד
 תא ךירעהש ,הרפ רושה ריחטב ול תתל וינפל עיצה םימד םוקמבש אלא וימד תא רכוטל

 לעבל תינקנ הרפהו ,הרפה ימדב רושה ימד לש ןיפילח םישענ הזכ ןפואב ,רושה ימדכ הימד
 תושוע ןהש ,תועמה ראשמ הלאה תועטה תונוש םעט המ-אמעט יאמ .הכישמ ילבמ םג רושה

 רטאי אמש-'וכו ול רמאי אמש . ןנחוי 'רכ רבוס ונתנשמ לש אנתה--היל רבס ? ןיפילח

 ,םיטחה תא ליצהל רכומה ץמאתי אל ותיבב הקילד לופת םא-'וכו ופרשנ . הנוקהל רכומה
 ונקת ןכלו ; ןתלצהב רכתשי אלו ןתפירשב דיפפי אל אוהש ורמאב ,ןהימד תא לבק רבכו רכמש

 תאצמנ איה ןיידע ךשמ אלש ןמז לכו ,ותנקמ תא 1 הנוקה ךשמיש דע רמגנ ןינקה ןיאש ,םימכחה

 אתלמ . . ורקייתנ שא ,וב רוזחל לכויש ,ןכ ומכו ,וילע ןתפירש דספה תויהל רכומה לש ותושרב

 אהיש) ןנבר וב ורזג (הנקנה ץפחה דעב ןוממ תניתנ ראש ןוגכ) יוצמ אוהש רבד--'וכו חיכשד

 טדוק ןוטמה תא ול בייח אהיש) יוצמ וניאש רבד-תיכש אלד אתלמ .(הכישמ ךירצ

 . ןיפילח םישענ ילכ םניאש ןילטלטמ ראשש- תשש ברכ חל רבס יא . (ןופילחה תא לבקיש
 .'וכו םושיגה לכ : הנשמה ירבד תא םיכהל ךירצ והיפ לעש-תשש ברכ ץרתמ
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 < עבטמו "ןיפילח ידבע אל .תוריפ, :רמאד ,'רכ הל רבס יא אלא ,תשש
 ..ּהיל אָריִבָק תשש ברכ ַּחְרֶב לע ?הל יקומ יאַמְּב-ינק אל

 .אַמְהק אָבְּב
 0 תו 5 4

 גג\
 .םֶהיִתודְלותְו 0 תובא

 חוה ןהב שיש- הז הזאלו ,רושה ירהב .העבמה ירה אלו .העבמה יִרַהּכ רושה
 ,קיזהלו ךליל ןכרדש--הזו הז אלו ,םייח חור וב ןיאש-שאה ירהכ ,םייח
 קיזחל ןכרדש -ןהבש הושה דצה | .קיזהלו ךליל וכרד ןיאש ,רובה ירהכ
 ,ץראה בטימב קזנ ימולשת םלשל קיזמה בָח--קיזחשכו ,ךילע ןתרימשו

 אָצויְּכ-ןהיתודלות ,תודלות אָכְאְּב לֶלְּכִמ-"תובא, יִנָתְקִּדִמ .אָרְמִּג
 ואל ןהמ שיו ןהב אצויכ ןהמ שי :אָפְפ בר רמא ?ןהב אצויכ ואל וא ,ןהב
 . ןהב אצויכ

 :ר"תד ?ןלנמ ןרק .לגרהו ןשחו ןרקה :רושב ורמאנ תובא השלש :ר'ת
 ינרק הָנִענָּכ ןֶּב הָיִקְדִצ ול שעיו. :רמאנש ,ןרקב אלא החיגנ ןיא--+'חגַי יב
 ןרוש רוכְּב : רמואו וגו "םֶרֶא תֶא חַננֶמ הָלֶאְּב 'ה רַמָא הפ רמו להב
 :אָמיִת יכו ?"רמואו, יאמ חני םיִמע םֶהְּב וינרק םִאְר ינקו ול רֶדָה

 .1* = 25 סירכר3 | .לי | בכ .5 סיכלמל | .חכ ,לכ קו

 ןמ-ינק אל .תוריפ אל לבא ,ילכ אוהש ינפמ ןיפילח השוע לענ אקודש רמואה-ןמחנ ברכ
 ןינק השעמ תא םיקהלו "םיפילחכ םהש םירבד שי, רמול רשפא יא והיפל ירה ןכבו  ,הרותה

 "| םקט אוח הטב-הל יקומ יאמב . ןמחנ בר תאז םיקמש ומכ ,"אחיכש אלד אתלימב, ףסכה
 .רבוס אוה-חיל אריבס ? הנשמה תא

 .(בכ ₪אכ תומש) הרותב םישרופמה ,ןיקיזנ לש םיישארה םימרוגה-- ןיקיזנ תובא

 -העבמ .רומח וא רוש וכות לא לפנו רוב הרכש םדא-רובה .המהב וא םדא חננש רוש-רושה

 ריעבמה-רעבהה .ותמהב ידי לע וא ומצעב םא ןרבח לש ומרכ וא והדש תא רַעַבְמַש ימ
 העבמה קזנל המוד רושה קזנ ןיא--'וכו רושה ירה אל .ורבח תמק תא הלכאש הרעב
 וב ןיאש ."'וכו העבמה קזנ ונממ דומלל היה רשפא יא ,רושה קזנ קר הרותב רמאנ ול ןכלו

 .הזו הז אלו . הזכ קזנ לע םירוטפש בשוח יתייה ,הרותב שאה קזנ רמאנ אלולו-םייח חור
 .ומוקמב עובק אוה ירהש--'וכו וכרד ןיאש . קיזהלו ךליל םכרד הלא השלש -.וכו ןכרדש
 == ףקיזה תא קזינל עורפל הצור אוה םא-ץראה בטימב . םרמשל לטומ ךילע-ךילע ןתרימשו
 .ויתועקרקבש רחבומה ןמ ול תתל בייח ,עקרקב

 + תודלות שיש הזמ חכומ ירה ,"תובא, הנוש אוהש ןויכמ-'וכו תובא ינתקדמ
 ?םהל םימוד םניא וא םהל םימוד םהיתודלות םאה-'וכו ןהיתודלות

 תוננל--ןרקח 4. רושב הרותב ורמאנ ןיקיזנ ירקע השלש-רושב ורמאנ תובא השלש
 ךרצנ המל-רמואו יאמ 8 החיגנהש ,ונל ןינמ-ןלנמו . סומרל-לנרהו .לוכאל-ןשהו
 | טפר םא-אמית יכו ?דחא בותכב דוע עייתסהל
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 ?ֶאוה ףלימ יאהו "ול רדה ורוש רוכב. :ש"ת -ןֶניַפְלָי אל הלבק ירבדמ הרות ירבד
 גילפ יכ :אָמיִתְד וחמ ,אלא !אוח ןרקב החיגנד ,אוח אָמְלְעב אָתְלִמ יול
 הלוכ :אָמָא -תרבוחמב לבא ,השולתב ילמ יה ,דָעּומְל םֶּת ןיב אָנְמִחַר
 .'וגו "ול רדה ורוש רוכב, :ש"ת ?איה תדעומ

 אָנָש יאמ .הָטיִעְבּו הָציִבְר ,הכישנ ,הפיגנ ?איה יאמ ןרקד הָדְלות
 -הָפיִנְנ יאה !ג"ףני יִּכ. :ביתכ ימנ הפיגנ ,'חגי יב, : ביתכד ,בא הל יִרְקְּד ,החיגנ
 וז ,הפיגנ איה וז +ךל רמול ?החיגנב םיִסְו הפיגנב חתפ :אינתד ,איה החיגנ
 ,המהב יבג אנש יאמו ,'חגי יכ; :ביתכה ,םדא יִּבג אנש יאמ .החוגנ איה
 תיִלְּד ,המהב ,'חגי יב, :ביתכ--אָלָזמ חיל תיִאּד ,םדא ?"ףוגי יכ. : ביתכד
 דָעמּד :ןל עמשמ אק היִחְרּוא בגִא אָתָלִמּו ,"ףוגי יב, :ביתכ-אְלומ ּהָל
 .םדאל דעומ יִוָה אל - המהבל | דעומו ,המהבל | דעומ יוה - םדאל

 סל ,סכ תו1

 יאהו . םידמל ונא ןיא-ןניפלי אל .םיבותכהו םיאיבגה ירבדמ-הלבק ירבדמ .ןיד--הרות ירבד
 איה החיגנהש ,םתפ רבד יולג אלא הז ןיא אלה ? (ןיד הזיא לש) דומל והז םננואה--'וכו אוה ףלימ
 לידבמשכ ,רמאת אמש-'וכו אמיתד והמ .(םיכלמ רפסמ אבומה קוספב הזל יד אלה ןכ םאו) ןרקב
 וקזיה לע וילעב םלשמ ךכיפלו תֶוחיננב ליגר וניאש) םת רוש ןיב (הרותב ה"בקה :רמולכ) ןמחרה
 המב ונייה ,(םלש קזנ וקזיח לע םלשמ וילעבש ,תוחיגנב ליגרה) דעומה רוש ןיבו (קזנה יצח
 ןרקה תא חקל רושהש ןונכו ,הנענב ןב היקדצ השעש ,םינרקהכ) השולת ןרקב-םירומא םירבד
 ןכל ,הזמ ורמשל וילעבל ול היה רשפא יאו ךכב רושה ךרד ןיאש ךותמש ,הב חגנו וינשב
 הלוכ .רומא-אמיא .תרבוחמ ןרקב רושה חננ םא-תרבוחמ .לבא .(קזנ יצח קר םלשמ אוה
 . ךכב רושה ךרדש יפל ,הנושארה החיננב ףכת תדעומ תישענ תרבוחמ ןרק--איה תדעומ
 ,החיגנ תארקנ תרבוחמ ןרקב החיגנ םגש ,הזה בותכה ןמ חכומ ירה--'ונו ורוש רוכב ש"ת
 .תדעומ ןרקל המת ןרק ןיב בותכה לידבמ החיגנ םתסב ןכבו

 הצברו הכלהו ךרדב םילכ התארש-הציבר .הנוכב הקיזחו הפוגנב הפחדש--הפיננ

 ןהש יפל ,ןרקח תודלות ןנה הלא שלשו .םילכ .הרבשו הילגרב הטעבש--הטיעב | .םהילע
 ודיעה אלש ןמז לכו ,ןרקל תומוד ןה ןכלו ןרקכ יוצמ ןקזיה ןיאו ןקזיהל האנה ןיאו קיזהל תונווכמ
 לדבנ המב--'וכו אנש יאמ .םלש קזנ ןהילע םימלשמ ןיא ןיד תיבב םימעפ שלש ןהילע
 יכ ביתכ .ןכ םג--ימנ .'וכו בותכש רנפמ ,בא םשב הל ארוק אנתהש ,החיננ (תלדבג)
 -'וכו הפיננ יאה .בא הפיגנה םג היהת ןכ םא ,החיגנה ומכ בותכב הרמאנ הפיננהש ןויכו-ףוני
 :הפיננב ליחתה בותכה--'וכו הפיגנב חתפ .ףוגה תפיחד אלו ןרקב החיגנ אלא הניא וז הפיגנ
 רמאנ אלו ,"אוה חננ רוש יכ עדונ וא, :חחיננב רמגו-החיננב םייסו .'ונו "שיא רוש ףוני יכו
 .ןרק תחיגנ אלא ,ףונה תפיחד הניא וז הפיגנ--החיננ יהוז הפיגנ יהוז .'אוה ףַננ רוש יב,
 ןינעבו "חגי יכ, רמאנ םדא תא רוש תחיגנ ןינעבש ,יונשה אוה המ-'וכו םדא יבג אנש יאמ

 ותימהל רשפא יאו לזמ ול שיש--אלזמ היל תיאד ?"ףוגי יכ, רמאנ רוש תא רוש תחיננ
 הבחות רושהש ,ןרקב הקוח החיננב קרש יפל-חגי יכ ביתכ .ןרקב הלק הפיחד איהש ,הפיננב
 .הפיחד ידי לע םג התימהל רשפאו לזמ הל ןיאש-אלזמ הל תילד .ותימהל רשפא ,ופוג ךותל
 ,המהבב הפיגנו םדאב החיגנ הלתש הזב בותכה ונל עימשמ בגא ךרדב רבדו--'וכו אתלימו
 םישנא השלש גרהש ,רוש-'וכו םדאל דעומד .םדאה ןמ תומל החונ המהבהש הזמ עמשמש
 'ולקב אל ןכלו םימעפ שלש חגנ ורושש דע ןידב דטע אל וילעבש אלא) וילעבב ודיעה םעפ לכבו
 לבא--'וכו המהבל דעומו .המהבל דעוט םג והנה ,(הנושארה םעפב תיטהשכ דימ רושה תא
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 .הקיזהל האנהפףןיא-אָה ,הָקיִזָתְל האנה שי --ןש ,אל !איה ןשְר הדלות--הכישנ
 .יוצמ ןקיזה ןיא--יִנַה ,יוצמ הקיזה-לגר ,אל !איה לגרד הדלות--הטיעבו הציבר
 אנש יאמ--יִגָהַא אָמיִליִא ? אָיִהַא--אפפ בר רמאד "ןהב אצויכ ואל ןהיתודלות, אלא
 ךנוממו קיזהל .ןתנווכ-יִמַנ יִנָה ,ךילע ותרימשו ךנוממו קיזהל ותנווכד--,ןרק
 . לגרו ןָשֶא-אָּפָפ בר רַמָאְק יכו ,ןרקכ-ןרקד הדלות אלא ?ךילע ןתרימשו
 לָגָר יִחְלְשִמ. רמוא אוה ןכו ,לגרה הז-י'חַלֶשְו, : אָיְנַתְד יִביִתְכ יִכיַה לגרו ןש
 .י"ומּת דע לָלָנַה רָעַבְי רַשֶאַּכ : רמוא אוה ןכו.,ןשה וז-+דָעְבּ. .*'רומַחַהו רושה

 .התאנהל תוריפ הָפְנַטְו ּהָתָאְנִהל לתוכב הָכְכַחְתִנ ?איה יאמ ןשד הֶדְלות
 האנה שי--ומנ יִנַה ,ךילע  ותרימשו ךנוממו וקיִוהְל הֶאְנַה שיד--ןש אָנַש יאמ
 ? אפפ בר רמאק יכו ,ןשכ ןשד הדלות-אלא +ךילע ןתרימשו ךנוממו ןקיזהל
 ּהָרָעָשַּב ,הכוליה ךרד הפוגב הקיזה ?איה יאמ לגרד הדלות .לגרד הדלותא
 ,הראוצבש גּוזְּב ,היפבש אָּיְּבִמְורפְּב ,הילעש ףיִלָשַּב ,הכוליה ךרד

0 

 : וקַזנ תֶא יִתְרַשְכִה .ּותָריִמָשַב יִּפְבַָש לָּכ (א
 . ןיקיזנה תובאמ דָחָא לֶָכְּבָש חרּומָחָה דצה (ב

 נ (א יב וט ףר)

 תַצְקְמַב יתרשכה : וקזנ תא יתרשכה--ותרימשב יִּתְבַחָש לכ .אָתיִנְתִמ
 . וקזנ לכ רָשְכַהָּכ וקזנ ימולשתב יתבח--וקזנ

 2 רי 25 סיכ)מ3 .כ כל סיעםיג | .ד ככ תומס.
 ה

 וכד ,םדא ךכ רחא תימה םאש םדאל דעומ בשחנ וניא ,המהבה תא םימעפ שלש נרהשכ
 רושה לעבו רושה לקסי לוקס, :םת רושב רמאנש ומכ ,רפוכה תא םימלשמ וילעב ןיאו םת רושכ
 ורמא המלו ןשה תדלות איה הכישנ אלה--איה ןשד הדלות הכישנ .(אכ תומש) ייקב

 ךורכ ןשב תמרוג המהבהש דטפהה--'וכו האנה שי ןש !לגרה תדלות איהש ,םימכחה

 תפיפכ ידי לע ירהש-'וכו הציבר .(הבישנ) וז--אה .התליכאב המהבל הל שיש האנהב
 ,םילכב תוענופ הילגר םאו דימת תכלהמ הסהבה ירהש--יוצמ הקיזה . תצבור איה םילנרה
 , ןרקה תדלות ןה ןכלו--יוצמ ןקזיה ןיא .(הטיעבו הציברג הלא--ינה .םתוא תסמור איה
 םיסחיתמ המ לא--אייהא .ןרקכ קזנ יצח תומלשמ ןהו ןקזיהל האנה ןיאו יוצמ ןקזיה ןיאש

 . וכו .הכישנ ,הפיגנ) הלאל םיסחיתמ םירבדהש ,רמול םא-ינהא אמיליא ? הלאה םירבדה
 ןווכתמ רושהש יפל-'וכו ותנווכד .הקזיה לע םיבייחש ,ןרקה הנוש המב-'וכו אנש יאמ
 ןכ סנ הלא אלה-ימנ ינה ותרימשב בייח אוה ןכלו רושה לעב לש (ונינק) וגוממ אוהו קיזהל
 = .אתיירבב רמאנש-אינתד .םיבותכ פה ךיא-יביתכ יכיה .'וכו רמואש הזו--רמאק יכו .'וכו
 .הסוכמ םימעפו הלונט איה םימעפש ,ןשה הז-ללגה .הילגרב המהבה םורגתש קזיה הז-לנרה הז

 םהילע הללונתתש תוריפ הפנטש וא-'וכו הפניטו .ותוא הליפהו--לתוכב הככחתנ
 ירבד תא םיקמ התאש ,הלאה םישעמה ןמ ןשה הנוש המב--'וכו ןש אנש יאמ . התאנהל
 הנוכב אלש ךוליח ךרד השענה קזיה לכ--לנרד הדלות ?לנרהו ןשה תודלותב אפפ בר
 םילכ וקבדנש--הרעשב .המהבל האנה םרוג וניאו יוצמ אוהש פל ,לגרה תדלות אוה
 . ןומעפ-נוז .ןטר-איבמורפ .אשמ לש קש---םילש .ןתרבשו ןתוא הבחס איהו הרעשב

 | יתמרגו יתרשכהש אוה ינא ,ורמשל בייח ינאש רבד לכ-'וכו ותרימשב יתבחש לכ

 תא קר וליפא יתרשכה םא--'וכו תצקמב יתרשכה .הפי ויתרמש אלש יפל ,וקזיה תא

 .ולוכ ויתרשכה ולאכ ,קזנה לכ תא םלשל בוייח ינא ,וקזנ תצקמ
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 ? דַציִּכ .וקזנ תא יתרשכה--ותרימשב יתבחש לכ : ןנָּבִר ּונִּת .אָרַמַנ
 ןכ ןיאש המ ,םלשל בייח-וקיוהו ןטקו הטוש ,שֶרָחְל ןֶרָמִמַש ,רובו רוש
 שא יבג ּהָתוְכִּ ,חפוכמ רובו רושק .רושב אָמיִליִא ? ןניקְסָש יאמְּב .שאב
 ,הלוגמ רובו רֶּתִמ רושב אלא ?אָכָה אָנָש יאמּו אָכַה אָנָש יאמ--תלחג
 ּיִמָשִמ ל"ר רמא אהו ?רוטפד שאב ןכ ןיאש המ--תבהלש שא יבג ּהָתְוְּד
 יאמ : בייח--תבהלש לבא ,הָּבְלְו תלחג ול רסמש אלא ,ונש אל :היקזחד
 שא יבג התווכדו הסוכמ רובו רושק רושב םלועל !אָקְיה יִרָב אָהְּד ? אָמִעַט
 .,יקותנל .היִּבְרִּד-רוש ?"אכה ש"מו אכה אנש יאמ. :ּתרַמָא אקדּו ,תלחג
 ירלו .אָלְוָאְו אָיִמָע אָיְמַעְמ ,הל קיִבְָשְד הָמָּכ-תלחג ,יִרּותְנְל היָּבְרִד-רוב
 'רתומ רושב :אכה התווכד ,רוטפ יִמִנ תבהלש ול רסמ וליפא :רמאד ןנחוי
 .אל-אכה ,םיִרְג אק שרחד אָּתְבַצ-םתה ? אכה ש"מו אכה ש"מ-הלוגמ רובו
 | . םירג אק שרחד אתבצ

 '; רובבמ רושב רמוח .רושבמ רובב רמוח ,רובבמ רושב רַמוח :ר'ת
 ,האנהב רוסא--וניד רמגנ ,דבע לש םישלשב בייחו רפוכה תא םלשמ רושהש

 -רובחש .:רושבמ רבב רמוח ,רובב .ןכ ןיאש הפ ,קיזחלו ףלול ןכממש
 'רושב רמוח .רושב ןכ ןיאש המ ,ותליחתמ דַעּומו קזנל ותיישע תליחת
 ' .םייחו רפוכ םלשמ רושהש : שאבמ רושב רמוח .רושבמ שאב רמוח ,שאבמ
 . -ןטקו הטוש ,שרחל ורָסִמ : האנהב רוסא-וניד רמגנ ,דבע לש םישלשב

 ןלחל שרופמכ--שאב ןכ ןיאש המ ?הז הככיא-דציכ | .ונימכח ונש--ןנבר ונת

 םא--אמיליא ? (ןאכ םיקסוע ונא ןינע הזיאב) םיקסוע ונא המב--ןניקפע יאמב .ארמגב

 אנש יאמ | .התוא םיביהלמ םא אלא תרעוב הניאש-תלחנ .וזל המודכ-התווכד | .רמול

 ןיאש ,תלחנ יבג) ןאכ הנוש המבו (םהילע םיבייחש ,רובהו רושה יבנ) ןאכ הנוש המב .'ןכו
 ןכתיה--'וכו ןכ ןיאש המ .תבהלש ןטקו הטוש ,שרהל רסמש-תבהלש ? (הילע םיבויח

 'חלושהש ,(סנוכה קרפב) םימכחה ורוה אל-'וכו ןנש אל ,1 תבהלש תריסמ לע רוטפ אהוש
 .התוא ביהלה שרחהו-הבילו .םדא ינידמ רוטפ אוהש ,ןטקו הטוש ,שרח דיב הרעבה תא
 תבהלשש ,םיעדוי לכה) וקיזה רורב הז ירהש--אקיזה ירב אהד ?םעט המ--אמעט המ
 רוש .(לאוש רמוא התאש המו-תרמא אקדו .םוקמ לכמ ,םנמא-םלועל .(קיזהל .תנמוזמ
 תולעהל ול :היהו) ויתורפומ תא קתנל אוה רושה לש וכרדש ,הזב אוה יונשה הנה-'וכו היכרד
 רערעתהלו לופנל-ירותנל .(ומצע תא רושה ריתי הנח ,ונריתי אל שרחה םא וליפאש ,ותעד לע
 --וכו המכ תלחג .יוארכ ורמש אל רשא לע ,רובה לעב בויח ,והלג שרחה םא ךכיפלו

 רוניא ,התוא הבלש ,שרחה השעמ לעו ; תממעתמו תכלוה איה ,התוא חינמ אוהשכ תלחגה לבא |

 סג וזל המודכ-'\כ| אכה התווכד .(ותעד לע תאז תולעהל ול היה רשפא יאש יפל ,בייח

 'םשו בייה ןאכ אוה עודמ ןכ םא /וכו רתומ רוש לע ונייה-'וכו רוש לע בייח אוהשכ ,ןאכ

 האיבהו תבהלשה תא לטנ אוהש) הרעבה :תא המרג שרחה לש ותזיחא םש-'וכו םתח ? רוטפ

 ךלח רושה ירהש ,קזיהה תא המרג שרחה לש ותזיחא אל ןאכ לבא--'וכו אכה .(שידגה לא
 . שרחה ידי לע אלש ,ומצעב קיזה רובח םג ןכו ומצעב קיזהו |

 םידדצ שי ךפהלו ,רובה ןמ םירומח םהש ,רושב םידרצ שי--'זכו רובבמ רושב רמוח
 וילעב םלשמ ,ןירוח ןב םדא תימהש דעומה רוש-רפוכה תא .רושה ןמ םירומה םהש ,רובב

 םא-האנהב רוסא .םילקש םישלש וילעב םלשמ ,דכע תימה םא-דבע לש םישלשב .רפוכ
 .םדא תתימ לע םלשל בייח רובה לעב ןיאש-רובב ןכ ןיאש המ .ונממ תונהיל רופא ,םהא תימה
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 ,התלחתמ תֶדָעומ שאהש :רושבמ שאב רמוח :שאב ןכ ןיאש המ :בייח
 רובב רמוה .שאבמ רובב רמוחו רובבמ שאב רמוח .רושב ןכ ןיאש המ
 ןיאש המ :בייח-ןטקו הטוש ,שרחל ורסמ .קזנל ותיישע תליחתש : שאבמ
 5וכאל תדעומו קיזהלו ךליל הכרד שאהש :רובבמ שאב רמוח .שאב |
 : יִנָתיִלַו .רובב ןכ ןיאש המ ,הל יואר וניאש רבד ןיבו הל יוארה רבד ןיב
 אָה ?רובב ןכ ןיאש המ ,םילכה תא וב בייח רושהש ,רובבמ רושב רמוח
 אָמא-הדוהי 'ר יא .רובב םילכ יקז לע בייחמד ,איה הדוחי יבר ?ינמ
 לוכאל תדעומו קיזחלו ךליל .הכרד שאהש ,רובבמ שאב רמוח, :אפיס
 ,"רובב ןכ ןיאש .המ ,חל יואר וניאש ,רבד ןיבו ,הל יוארה ,רבד ןיב
 ..םילכ ? והנינ יאמ הל יואר ןיאש רבד .םיצע ? ּוהָניִנ יאמ--הל יוארה רבד

 םילכ יקזנ לע י"ר היה בייחמ, : ּתְרַמָא אה ,הדוהי 'ר יא--רובב ןכ ןיאש ה
 רייש ? רָיָש יאַהְּד ,רייש יאמ .ריִשְו אָנְתּו-איה ןנבר םלועל ,אלא ?"רובב
 ייותאל ואל-"הל יואר ןיאש רבדיו ,הדוהי 'ר םלועל :אָמיִא תיִעָּבִא .ןוממ
 : ינתיל :ישא בר הל ףיִקְתַמ .וינבא הָכְסְכְסְו ורינ הָכַתְל ייותאל אלא ,םילכ
 ןכ ןיאש המ ,ןישדקומה ילוספ רוש וב בייח רושהש ,רובבמ רושב רמוח

 ,ךֶח יִמנ רייש-ֶה ריישד יִדָיַא ,איה ןנבר ,אָמְלְשַּב ,ּתַרְמָא יא ? רובב

 ןמ חורבל ול היהש .יפל ,םדא תפירש לע ביח שאה לעב ןיאש-שאב ןכ ןיאש המ
 -רושב ןכ ןיאש המ . רפוכ אלו התימ שאה לעב בייח ,םילבחב רוסא היה םדאה םאו ,הרעבו

 .הקסהל םייושעה םיצע ןונכ--הל יוארה  .תוחיננ שלש רחאל אלא רעומ השענ וניאש
 .אנתה הנשיו-'נתילו . םילכב קיפהל םדא ינב ךרד ןיאש ,םילכ ןונכ--הל יואר וניאש

 רובה לעב ןיאש-רובב ןכ ןיאש המ .הטיעבב וא החיננב םרבש פא-םילכה תא וב בייח

 הדוהי 'ר יא ?איה ימ לש תאוה אתיירבה-ינמ אה .ורוב לא ולפנש ,םילכ יקזנ לע בייח

 המ-והנינ יאמ | ,אתייהבה ףום תא (אנ ראב) רומא ,איה הדוהי 'ר לש אתיירבה םא-'וכו

 רמוה : הנשי, :השקמ התאש הז לעו-'וכו איה ןנבר .התא רמוא אלה--תרמא אה ?םה
 ךיישו תועודי תורמוח הנש אתיירבה לש אנתהש ,ךל בישא ,"םילכה תא וב בייחש ,רושב

 דוע רייש תורחא תורמוח וזיא) רייש המ--'וכ] רייש יאמ .(ןתוא טרפ אלש) תועודי תורמוח

 םאש ,שאבמ רובבו רושב רמוח : דוע תונשל ול .היהש--ןומט רךייש ?הז תא ריישש ,(אנתה

 -חאובת אלמ קש וילעו רוב לא רומח לפנ םא וא ,בייח-םרבשו םילכ אלמ קשב רוש טעב
 תיעביא .יולגב אלא הילע בייח וניאש ,שאב ןכ ןיאש המ ;קשב ןומט היהש יפ לע ףא ,בייח
 יואר וניאש ,, רמאמה לש תועמשמה--'וכו יואר וניאש רבדו .רמא ,התא הצור םא-אמיא

 < הכחל שאהשכ הז לע םג בויח איבהל אלא ,םילכ תפירש לע בויח (ףיפוהל) איבהל הניא "הל
 --ןישרקומה ילוספ רוש .הנשי--ינתיל .השקמ--ףיקתמ .םינבא הברצו הדשה תא טעמ

 היהי תמהו םלשי רובה לעב,, :ביתכד ,רובה לעב רוטפ ,רובב לפנו הדפנו לספנש ,שדקומ רוש
 רוסא תמ םא הנה ,הדפנש יפ לע ףאש ,ולש תויהל לוכי תמה ןיאש ,הז אצי-(א"כ תומש) "ול
 . רוש תא שיא רוש ףוגי יכ,) "והער רוש, רמאנ ירהש ,בייח רוש וחננ םא לבא : םיבלכל וליכאהל
 ,רמאת םא חניתה--וכו תרמא יא ."והער רוש,, ותוא םיארוק ונא ,הדפנש ןויכו ,("והער

 רוש) הז םנ רייש ,(םילכו ןומט) הז ריישש (ליאוה) ידי לע הנה ,איה ןנבר לש אתיירבהש

 . (ןישדקומה ילוספ
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 יא .ורינב שָּד רייש ? רייש יאהד ,רייש יאמ-הדוהי 'ר :תרמא יא אלא |
 . 'קיזהלו ףליל וכרד ןכש. :אָּנְתֶהְּד ,אוה אָרּויִש ואל--ורינב שד םושמ

 גג 1
 - לֶגְב .יקזג יִניּד

 (ב א זי ףד)
 המהבה . הכלה ךרדב רבשל ?תֶדְעּומ לגרה דַציִּכ .אָתיִנָתמ ,

 . .תחתמ ןיִזְתִנמ תורורצ ויהש וא ,תֶמָעְבְמ התיה . רבשלו הכרדכ ךלסל תדעומ
 ילפנו ּותְרְבָשּו ילכה לע הפרד .קָזְנ יצח םלשמ--םילכה תא הרבשו הילגר
 יצח םלשמ--ןורחאה לעו ,םלש קזנ םלשמ ןושארה לע--ורבְשּו ילכ לע
 וא  ,וילגרב רושק לילד היה . רבשלו ןכרדכ ב ןיִדָעּומ ןילוגנרתה ..קזג
 . קזנ יצח םלשמ--םילכה תא רבשמו םָּדַהְמ היהש

 תובא אָנָּת :ל"א !המהב ונייה  ,לגר ּוָיַה :אברל אָייִבָר ל'א .אָרְמְג
 ="תרעומ המהבה ,תדעומ ןשחי יִנְתַקַה ,אָפיִה ,התעמ אלא . תודלות נתק
 אָנֶא : ל"או אָחּוחיִדְבִּב היל רָּבָהַמְק הָוָה ?אָּכַא תודלות יאמו תובא יאמ
 ,היחד ןש אָנִּת :ישא בר רמא + יאמ אָמְטטו .אָדַח יִנָש ּתַאָו ,אָדֶַח יאש

 --חמהב ,ביתכ י"הריִעְּב תֶא חלש אָעַמֶא ,ְךֶּתִעד "אקלס ,המהבד ןש יִנָתְק 0
 יִנְתְמְל היל יִעְּבִמ אָה-יִבָה יא .המהב - ללכב היחד :5"מק ?אל-היח ,ןיִא .

 .ד ,ככ תומבצ

 שאב ןומטו רובב םילכ בייחמ הדוהי 'ר ירהש ,רויש ןאכ ןיאו-איה הדוהי 'ר 'וכו אלא

 ,הזל ןווכתנו רינב וילנרב שד רושהשכ-ורינב שד 1הז תא ריישש ,ריישמ אוה המ ןכ םא

 ,רובב ןכ ןיאש המ ,לקלקש רינה ימד םלשל וילעב בייח ,השידב םידמולמ םירושה ירהש |
 ,הנשמב הנש רבכ ירהש | ,רויש הז ןיא--אוה ארויש ואל .עקרק קזיה וב ךייש ןיאש |

 . םיקזנה לכ םילולכ הזבו ,"קיזהלו ךליל וכרד רושה,ש |
 רבשל + םלש קזנ הקזיה לע בייחהמהבה לעבש ,תושעל הלינר המהבה לגר המ-'זכו דציכ

 -קזנ יצח - .םיצפקמ--ןיזתנמ .הכולה ךרד תרבשמ איהש ,תדעומ איה ךכב--הכולה ךרכ
 ןרקה תדלותו ,ךכ תושעל המהבה לש הכרד ןיאש ,םישעמ םנה תוצוצינ תזתהו הטיעבהש יפל

 לע הסירדה חכמ לפנ רובשה ילכה ותואו--'וכו ילכ לע לפנו .קזנ יצח קר םלשמ ןכל ,םה
 םלשמ ןורחאה לעו .(לכר יקזנ אוה ןושארהש יפל--םלש קזנ .אוה םג רבשנש ,רחא ילכ

 טוח-לילד ..לגרה תסירד תמחמ אלו תורורצ תזתה חכמ רבשנ ןורחאהש יפל--קזנ יצח
 . תורורצ תזתה חכמ וא לילדב--םילכה תא רבשמו . ץפקמ-םדהמ . רושק

 המהבה,| הנשמב הנשו רזח המלו ןה תחא הסהבו לגר אלה-המהב ונייה לגר ונייה
 ףוסבו ,שממ לגרה תסירד ונייה ,תובא אנתה הנש הנשמה שארב--'וכו תובא אנת ?"תדעומ

 .'וכו הרעשבו הפוגב רבשלו הכרדכ ךלהל תדעומ המהבה : לגרה תודלות הגוש אוה הנשמה
 וזיאו תובא וזיא--ןכו תובא יאמ .הנוש אנתהש-ינתקד .האבה הנשמב ,ףוסב--אפיפ

 ינא :ול רמאו קוחשב (אניברל אבר) ול בישה-'וכו היל רדהמק הוה +ןאכ שי  תודלות
 אמעטו .(הינשה הנשמה תא) תחא הנוש התאו (הנושארה הנשמה תא) תחאה תא יתונש

 -'וכו היחה ןש אנת ?"תדעומ המהבה , תדעומ ןשה,, הינשה הנשמב רמאנ םעט המו-יאמ

 (הלעת) הלוע אמש -'וכו ךתער אקלס .המהבה ןש הנוש אוה ךכ רחאו היחה ןש הנש אוה 6
 עימשמ אוה ןבל--ןל שב בשמק .ןכ -ןיא = .המהב  ונייה--הריעב .'וכו רמוא ינאש ,ךתעד לע |

 יכה יא .היחה תא םג .ללוכ המהב .םשה יכ ,אוה םייח ןכ םג ,היחה ןש לע יב ,הנשמב ל
\ . 
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 ינתל יִמנ אָשיִר-יכה יא \ .היל אָביִבְח אָשְרְּדִמ היל אָיְתאִּד יאה ! אָשיִרְב
 ּדַה :ּוהָניִנ תובא יִדיִאְו יִיִא-םתה אָמְשַה יִכָח ! אָשיִרְב אָביִתְכ אָלְד איִהָה
 אמא תיִעָביִא + הדלות יִנְְו בא קָבְש--אכה ,היל אביבח אָשְרדמ היל אָיְתֶאְּ
 . לגרב חתפ--לגרמ קילסר ידי

 .הפנכנש המהב 1 רציכ ."רבשלו הכררכ ךלהל תרפומ מהברית
 הילעש ףָּכָאב ,הכולה ךרד הָרְצְשְבּו ּהָבּולַה ךרד הפוגב הקיוהו קזינה רצחל
 .םלשמ--ואשמב רומחו ,הראוצבש גוזבּו היפבש אָיְּבְמורְפְבּו הילעש ףִיִלָשְבּו
 םלשמ ,קיוהו הָּפָשַאְּב רֶבְונ היהש ,ריזחו תורורצ :רמוא םוכְמּומ .םלש קונ

 --תורורצ .םלש קזנ םלשמ קיוהו זיִּתָה :אָמָא אלא !אָטיִשּפ ?קיוה .ש"נ""
 3 קזנ יצח והִיַחְרְואְכ תורורצ :יִנָתק יִּבָהְו אָרְמַחִמ ירופח ? והיִמש רָכד ןאמ

 + רמוא םוכמוס .קזנ יצח םלשמ ,קיזהו ויתהו הפשאב רבונ היהש ,ריזחו

 . םלש קזנ םלשמ ,קיזהו זיתהו הפשאב רבונ היהש ,ריזחו תורורצ

 גג "זז

 .ןש יקָזנ יניד
 ( א,כ-.ב ,טי ףד)

 .תדעומ המהבה .הל יוארה תא לוכאל ? תֶדעּומ ןשה דַציִּב .אָתיִנִתַמ
 םירבד המב .קזנ יצח םלשמ ,םילכ וא תוסכ הלכא :תוקריו תוריפ לוכאל
 תמלשמ--תינהנ םאו .רוטפ-םיברה תושרב לבא ,קוינה תושרב ?םירומא

 ? היח ןש ךכ רחאו הנשמה שארב (המהב ןש) הז תונשל (אנתה) היה ךירצ אלה ,ןכ םא-'וכו |

 .התוא איצומ אנתהש ,היח ןש וניה) שרדה ןמ ול אצויש הז--'ןכו ה יל איתאד יאה

 .םג ןכ םא-'וכו ימנ אשיר .שארב היח ןש הנוש אוה ןכלו רתוי אנתל ול ביבח (שרדמ \
 .תדלות אוהש הפוגב המהבה קזיה) הרותב 'הבותכ הניאש וז תא ןכ םג הנשי הנושארה הנשמב *

 ןש) םש-'וכו םתה . 0 הזל הז ןיב ןוימד הזיא) התע הככה--אתשה יכה !הלחתמ (לגרה
 .תא הנשיו (לגרה) באה תא חיני םאה-ןאכ לבא ,םה תובא הלאו הלא (המהבה ןשו היחה
 (ליאוה) ידי לע :רמא התא הצור םא--ןכו אמיא תיעבא ?(הפוגב המהבו ה קזיה) הדלותה

 . לגרב ינשה קרפה תא םג חתפ ןכל ,(ןושארה קרפה ףוסב) לגרב רמגש

 --נוז  .ןסר--איבמורפ .הבנ לעש אשמ תחתמא--ףילש .המהבה לעש רכה-ףכוא
 יצח םימלשמ תורורצ קזיה לעש ,הכלהל םיכסמ וניא פוכמוס-'וכו רמוא םוכמוס . ןומעפ
 .רומא-אמיא .בייחש ,(רורב) אוה טושפ רבדה אלה--אטישפ .רקנמ ,טטחמ--רבונ .קזנ

 -'וכו ארפחמ ירופח ?תורורצ םג טרפט סוכמופש ,םמש תא רכז הז ימ-והיימש רכד ןאמ

 .ןתיכרדכ) והייחרואכ (תורורצ תזתה ידי לע קזיה) תורורצ : אנתה הנש ךכו ,רבד רטח הנשמב

 םג ןכו (.קזנ יצח םלשמ תאז לכב ,תורורצ זיתהל תומהבה לש ןכרדש יפ לע ףא : רמולב
 .הֶזֶּתַה ךותמ קיזהש ריזח

 ב ך -
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 יםלשמ | .לכאמל יוארה רבדה תליכאב תדעומ איה-הל יוארה רבדה תא לוכאל

 .בםייח המהבה לעבש--םירומא םירבד המב .הכרדכ אלש הליכא יהוזש ינפמ--קזנ יצח

 לבא .הלכאש המ הלכא םשו קזינה תושרל הסנכנשכ-קזינה .תושרב .ותמהב תליכא לע םלשל

 '.תמלשמ .םיברה תושרנןכ ןיאש המ ,"רח א הדשב רעבו, רמאנש יפל-רוטפ םיברה תושרב
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 1 ,אמק אבב : הכלה יקרפ ,ילבב דומלת -

 המ תמלשמ--הָבָתְֶה ךותמ הלכא ? תינהנש המ תמלשמ דציכ .תינהנש המ
 המ תמלשמ -תונחה חתפמ ,הקיזהש המ תמלשמ-הבחרה ידצמ ,תינהנש
 . הקיזהש המ תמלשמ--תונחה ךותמ ,תינדנש

 ,המהב ?דציכ ."הל יוארה תא לוכאל תדעומ ןשה. :ד'ת .אָרְמְנ
 ןייוארה ,ןוקשמ התתשו ,הל ןייוארה ,ןילכוא הלכאו קזינה רצחל הסנכנש
 הלכאו המהב הפרטו קזינה רצחל הסנכנש .היח ןכו :םלש קזנ םלשמ .הל
 ,ןינישְרַּכ לכאש רומחו ,ןירועש הלכאש ,הרפו :םלש קזנ םלשמ ,רשב
 .םלש קזנ ןימלשמ--רשב לש הכיתח לכאש ריזחו ,ןמשה תא קקלָש בלכו
 ידי לע היל הלכאו ּחיָחְרוא ואָלְד יִּדְמ לכ.:ּתְרְמָאְד אָּתְשַה :אָּפּפ בר רמא
 אתיניִב לכאד ,אָרְמִחְו ,ירמִּת לכאב ,אָרָמְש יאה ,הליכא ּהיִמָש--קַחדַה
 , םלש קזנ םלשמ

 הָנְשמַה לכ !אמעט יאמ .ּוהְלְּכַא :בר רמא ? אָיְהַא :'וכו "תוסכ הלכא.
 ,תוקריו תוריפ אלא ,ונש אל :רמא לאומשו .רוטפ-וב הנישו רחא אבו
 שיקל שיר אָדְזַאְ .והלובא :שיקל שיר רמא ןכו . תבייח--םילכו תוסכ לבא

 , תכלהמ תחאו הצובר תחא ,ר'הרב תורפ יתש : שיקל שיר רַמְאִד ,היִמטמְל <
 = :רמא ןנחוי 'רו .תבייח -תכלהמב  הצובר ,הרוטפ-הצוברב תכלהמ הטעב
 הק ויה אַמיִל .תבייח-םילכו תוסכ לבא 0 תוריפ אלא ,ונש אל

 ,החרוא ואל - ה לבא ,יחּפַתְמּו 5

 --הבחר .וז הליכאב המהבה תינהנש האנהה .םולשת אלא ,קזנה ימולשת אל--תינהנש .המ :

 ,םלש קזנ דעומו קזנה יצח םת :ונייה ,ןרק ןידכ--הקיזהש המ . שרגמ
 ץוח תומהב לכאמל םינוערז ןימ--ןינישרכ .רומח  לכאמ ןהש--ןירועש הלכאש

 תומהבה ךרד ןיאש יפ לע ףא-םלש קזנ םלשמ .(אָננהפוּו₪ 202035 = ,עקקיוו) םירומחמ
 םהשכ ,קחדה תעשב םתוא םילכוא סהש ןויכמ תאז לכב ,הלאה םירבדה תא לוכאל הלאה

 ,רמוא התאש (ןויכמ) התע-'וכו תרמאד אתשה ."לכאמל םייואר,, םתוא םיארוק ונא ,םיבער =
 ותוא תלכוא (המהבה) איהו (הלאה תומהבה ןמ תחאל לכאמל תויהל) וכרד ןיאש רבד לכש
 םירמת לכאש לותח הנה ,(קחדה י"ע אל ותוא הלכאשכ וליפא) הליכא ומש ,קחדה תעשב
 .(קחדה תעשב הלאה םירבדה תא לוכאל םכרד םגש יפל) םלש קזנ םלשמ ,םיגד לכאש רומחו

 המ) םלוכ לע--ןהלוכא ? וכו םירומא םירבד המב) הז רמאנ ןינע הזיא לע--אייחא
 ,םילכו תופכ לע וליפא ,םירומאה םינפואה לכ לא םחייתמ הז ירח "רוטפ םיברה תושרב, רמאנש =

 אוה רוטפ םעט המ-אמעט יאמ .(ןרקח תדלותל תבשחנ ןכלו הכרדכ אלש הליכא יהוזש יפל
 חינהש הז ןוגכ ,תוירבה ראש ךרדמ הנשמה םדא-הנשמה לכ ?םיברה תושרב הלכאשב
 םילכהו תוסכה תא הלכאש ,המהבה השעמכ- וב הנישו רחא אבו .םיברה תושרב וילכו ותוסכ

 יצח-תבייח םילכו תוסכ .אוה רוטפ םיברה תושרבש הנשמב ורוה אל--ןנש אל הלאה

 המהבהש ותעד לע תולעהל היה לוכי אל םילכה לעבו איה הכרדכ אלש ףופ ףוסש םושמ ,קזנה
 לכ,, לש םעטה ינפמ-הרוטפ .(ותטישל) ומעטל שיקל שיר ךלוהו-'וכו אדזאו .םלכאת
 -'זכו אמיל .םיברה 4 תושרב הצברש הזב הָתָנָש ירה וזו "רוטפ וב הנישו רחא אבו הנשמה

 יתשל ענונב וליפאו שיקל שיר לש (ותעדב  קיזחמ וניא) ול ןוא ןנחוי 'רש ,רטול שי םאה
 'ר םמא-היל תיא םלועל אל  ?תבייח הצוברב תכלהמ הטעב םאש | ,.רבופ אוה תורפה

% 

 5"ח
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 . ?רמא אבר .רימע ימד :רמא הבר ?המכו : ['וכו] "תמלשמ תינהנ םאו,
 - חיתווכ אינת ..אברד ּהיִתָוכ אָיְנִת ,הברד היִתָוָכ אָיְנִּת .לוזב םירועש ימד
 ,%  ,דבלב רימע ימד אלא ,תמלשמ ןיא :רמא יחוי ןב ןועמש יבר :הברד
 < בק הלכא !רציכ . תינהנש המ תמלשמ ,תינהנ םא :אברד היתווכ אינת
 הצור םדא המכ ,ןידמוא אלא ,ןהימד םלשת :םירמוא ןיא--םיבק וא
 ,ןיטח הלכא + ךכיפל .ליגר וניאש פ'עא ,הל יוארה רבד ותמהבל ליכאהל
 .הרוטפ ,הל ערה רבד וא

 א

 . דָעּומּו םֶת .יִניּד
 2 (.א ,דכ-.ב ,גנכ ףד)

 | ,םימי השלש וב ודיעהש לכ-דעומ 1דָעּומ וזיאו םֶָת ּוהְזִא .אָתיִנְתַמ
 --דעומ : רמוא ריאמ 'ר .הדוהי יר ירבד .םימי השלש וב רוזחישמ--םתו
 : .חגונ וניאו וב ןיִשְמשממ תוקוניִּתה 'הִיָש לכ-םתו ,םימעפ 'ג וב ודיעהש

 .?םתו :םימי השלש וב ודיעהש לכ ? דעומ והזיא :ןנבר ּונָּת .אָרְמְג
 "8% =לדעומ : רמוא ש"ר .יפוי יבר ירבד .חגונ וניאו וב ןישמשממ תוקוניתה והיש
 <  .דבלב הרזחל אלא -םימי השלש ורמא אלו .םימעפ שלש וב ודיעהש לכ
 < ירהש ,דעומב הדוהי יברכ הכלה :הָבַהַא רב אָּדַא בר רמא ,ןמחנ בר רמא
 רמא .ול הדומ יסוי יבר ירהש ,םתב ריאמ יברכ הכלהו ,ול הדומ יסוי יבר
 . יבר ירהש ,דעומב ריאמ יברכ הָכְלַה :רמ אָמיִלְו * ןמחנ ברל אבר היל
 2 רמא ?ול הדומ ןועמש יבר ירהש ,םתב הדוהי יברכ הכלהו ,ול הדומ ןועמש
 - - השלש : והֶל אָיְעַבִא- . ומע וקומינ-יסוי יברה ,יל אָריִבְס יסוי 'רכ אנא :היל

 1 ריש

 : דא ינב םילינרש יפל ,בייחמ אוה םילכו תוסכ קזיהל ענונבש אלא ,שיקל שירכ רבוס ןנחוי
 ,שיקל שירל םיכסמ אוה תורפה יתש ןינעב לבא ,חונל םידמועשכ (םהילכ םגו: םהידגב חינהל
 3% .םיברה תושרב ץוברל המהב לש הכרד ןיאש ינפמ ,הרוטפ איה--הצוברב תכלהמ הטעב םאש

 < | היהש ,םימדה תא אלא ול םלשמ וניא התעיבש ידכ םירועש הלכא םאש-רימע ימד

 . ןירועש ותמהב תא ליכאהל הצור אוה ןיאש ,רמול אוה לוכי.יכ ,הלכאמל ןבתו שק דעב םלשמ
 ,קושבש ריחמב אל לבא ,לוז ריחמב םירועש לכאמ ימד-לוזב ןירועש ימד .ןבתו שק אלא
 (ותעדכ) והומכ אתיירבב הנשנ-'וכו אינת .לוזב ןהשכ אלא םירועש הליכאמ אוה ןיא אמש יכ
 2 .םִיַוש ריחמ-ןהימד .םיבק ינש-םייבק . אבר לש (ותעדכ) והומכ אתיירבב הנשנו הבר לש

 93 00 00 4ל םלשמ ,רימע אלא םירועש הליכאהל--לינר וניאש פ"עא .םירעשמ ,םיכירעמ--ןידמוא |
 : - = ןויכמ--ךכיפל .םייבק וא בק ותמהבל תתל ליגר רחא םדאש המ יפכ םירועש ימד תאז לכב
 [(( > 2 איה הרוטפ ןכל ,םהמ התנהנ אלש--'וכו םיטח הלכא .הל יוארה רבדב םירעשמ ונאש

 0 .םיברה תושרב
 .- =וכו וב רוזחישמ .םימי השלשב םימעפ שלש חננש--םימי השלש וב וריעהש

 --םימעפ שלש .םתוא חנונ וניאו םירוש םימי השלש האור אוה ךכ רחאו תחא םעפ חננש

 /" .דחא םויב וליפא
 ,טתוא חגנ אלו םירוש םימי השלש האר וב ודיעהש רחאל םא--דבלב הרזחל אלא

 .יכ ,יסוי 'רכ רבופ ינא--'וכו יסוי 'רכ אנא .ינודא רמאיו--רמ אמילו .ותומתל רזוח אוה

 .יוז הלאשב ושקתה םימכחה--והל איעביא . ומע ויתויארו וימעט--יסוי 'ר
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 ותאד ? היִָמ אקַפָנ ואל ? אָרְבְנ יִדשִיְל וא ,אָרּות .יִרעְיְל -ינמקד םימי
 : תְרָמָא יאו , דָעיִמ--ארות ידועיול : תְרְמָא יא .אָמוי דַחְב יִדָחְס יִּתְ אָתְלְת
 + יאמ--יב ודהסמקד אוה אָּתְשַה :רמא רמימ ,דעיימ אל-ארבג ידועייל
 ודיעה .ד'ב ינפבו םילעב ינפב וב ודיעיש דע ,דעומ השענ רושה ןיא :שת
 חשענ וניא ,ד"ב ינפב אלשו םילעב ינפב ,םילעב ינפב אלשו ד"ב ינפב וב
 םינשו הנושארב םינש והודיעה .םילעב ינפבו ד"ב ינפב וב ודיעיש דע ,דעומ

 . הָמַָהְל תחא תודע ןהו תָויִרְע שלש ןאכ ירה --תישילשב םינשו היינשב |
 . םירוטפ ןהו רוטפ אוהו  תוידע 'ב ןאכ ירה--תָמַמּוז הנשאר תכ תאצמנ
 תאצמנ .םירוטפ ןהו רוטפ אוהו תחא תודע ןאכ ירה--תממוז הינש תכ תאצמנ
 .- רָשָאַּכ ול םֶתיִשַעַו : רמאנ הז לעו .ןיבייח ןלוכ--תממוז 'תישילש תכ
 ורָמיל--ארבג ידועייל .תרמא יא אלא ,ריפש--ארות ידועייל ָתְרְמִא יא .י'וגו
 רמא + חיל ידעומו יה ותא יִמוי 'ג רַתְָבּד ,ןניִעְדָי .הָָה ימ ןנא :יִאָמִק נה
 אְרּות יִדועְיְלו : יל רַמָאַו אנה ברד היִמק אָתְטַמְשל ּהָתירמַא : ישא בר
 יִדוהְסַאְל אָניִד יב יאק לָכְּד ,ןעעדי אָנֶמ--ןנָא : יִאְרַתָּב ףנה ורמילו ? אָחִיִנ ימ

 ,טי טי סירכד

 שלש חננ רושה םאש ,הזב טעמלו) רושה לע דיעהל-ארות ידועייל .הנוש (אנתה) אוהש-ינתקד
 םיכירצ ונא (רושה לעבב) םדאב דיעהל--ארבג ידועייל . (דעומ השענ וניא דחא םויב םימעפ =

 שלש ואבשכ--'וכו ותארד ? (הזב שי לדבה הזיא) הזמ אצוי המ-הינימ אקפנ יאמל .םימו השלש

 םא-'וכו תרמא יא .םימי השלשב ויהש ,תוחיגנ שלש לע ודיעהו דחא םויב םידע לש תותכ
 .םויב םימעפ שלש חננשכ הזב טעמלו םימי השלשב חגנש רושה לע דיעהל ךירצש ,התא רמוא
 לבקשכ דעומ השענ רושה לעב ןיא-דעיימ אל .דעומל וז תודעב רושה השענ ירה ,דחא

 יב םידיעמ םה התע :רמוא אוהש יפל--'וכו רמא רמימ ,דחא םויב תואדעהה שלש תא
 ןינעב ןידה .אוה המ--י'אמ . (םימי השלש :הרמא הרותהו דחא םויב ואב תותכה שלש לכ)
 --תויודע שלש | .ןיד תיבב אלא תודע ןיאו "וילעבב דעוהו, רמאנש-ןיד תיב ינפבו ?הזכ
 ,ולטב אל םאו ,קזנ יצח ןהילע םלשמ אוהו תורתונה םיתשה ולטב אל ןהמ תחא הלטב םאש

 ךכיפלו דעומ השענ אוה ןתשלש ידי לע ירהש-המזהל .תחא תודע ןהו .דעומ אוה ירה

 לע סלשלמ--רוטפ אוה . תשחכומ--תממוז .םידעה תשחכה ןינעל תחא תודע אלא ןניא
 החיגנה דעב םלשלמ-ןירוטפ ןחו .קזנ יצח אלא םלשמ וניאו םלש קזנ תישילשה החיגנה
 יפל ,םה םירוטפ תאז לכב ,םלש קזנ הילע םלשל ול םימרוג ויה םהש יפ לע ףא ,תישילשה
 לש קזנה יצח תא םלשל-]יבייח ןלוכ .םלוכ (ושחכוי) ומוזיש דע אלא םימלשמ םידעה ןיאש
 ידכ ,םימי השלש םיכירצ ונאש ,התא רמוא םא-'וכו תרמא "א . תישילשה החיננה .תאדעה

 ןוכנ רבדה ירה ,דחא םויב וליפא דעומ השענ רושה לעב לבא ,דעומל רושה תא תושעל
 לע דיעהל ,דחא םויב םידעה לכ תא ישילשה קזינה איבהש ןפואב ןינעה תא םיקהל רשפאש
 ותושעל ונוכתנ םלוכ ירהש ,םלוכ םיבייח םה ,ומזוהשכ ךכיפלו םימי השלש לש תוחיננ שלש
 ידועייל ? תונושארה תוחיננה ידע תא ישילשה קזינה איבה עודמ ןכ אלמלאש | ,דעומל"
 ןכ פא-'וכו ורמיל .המויב דיעהל ךירצ החיננו החיננ לכ לעו םימי השלש םיכירצ ונא-ארבנ
 והושעיו הלא ואובי םימי השלש רחאלש ,ונייה םיעדוי םולכ ,ונחנא :םינושארה הלא ורמאי
 (תאזה הכלהה) העומשה תא יתרמא ינא-'וכו התירמא ?(םלשל ונל המל ןכ םאו) דעומ
 םיבשיתמ) אוה חונ םנמואה דעומל רושה תא תושעל םאו :יל רמא אוהו אנהכ בר ינפל
 ירהש ,דעומל רושה תא תושעל ונוכתנ יאדוב םינושארהש ,חיננ םג ול-'וכו ורמילו ? (םירבדה



 . אָרּב הי ירוטנל דל יבא

 גג

 .קיוהָש םֶרָא ןיד
 א ,זכ-.ב ,א וכ ףד)

 = .אָמִס .ןשי ןיב רע ןיב ,דיִזמ ןיב גנוש ןיָּב ,םלועל דָעּומ םדא . .אָתיִנְתַמ
 . םלש קזנ םלשמ -םילכה תא רָּבָשְ וריבח ןיע תא

 :םילכה תא רבישד אָיְמּוד-וריבח ןיע תא אמי, נתק .אָרְמְג
 .,ןיא קזנ-וריבח ןיע תא אמיס ףא ,אל-םירבד העברא ,ןיִא קזנ-םַתַה המ
 רמא :היקוח יִבְד אָנִּת ןכו היקזח רמא ?יִלמ יִנָה אָגִמ . אל-םירבד העברא
 ..ןוצרכ םִאָה לעו ,  דיומכ גנושה לע ובָיַחְל -ייעַצָ תַחַּמ עַצּפ : ארק

 .סכ כ תו

 ולכוי אלה םינורחאה לבא ,תונושארה תוחיננה תא עובתל ישילשה קזינה לע ןיאש םיעדוי םה
 אל ןכ םאו) רושח לע דיעהל םיאב ןיד תיבב םידמועה לכש ,םיעדוי ונא ןינמ-ונחנא : רמול
 ילעב תא) שיאה "א בייחל-ונחנא ,(דיעהל ןה םג ואב תונושארה םידעה יתכ יתשש ונעדו
 ליזמרמקד .(קזנ יצח אלא םלשל וגילע ןיאו) ונאב (םת רוש לש וקזיה לעכ) קזנ יצח (רושה

 םינורחאה םנש יאדוב ןכלו ודיעיש תישילשה םידעה תכל םיזמרמ ויה םינושארה םידעהש-יזומר |
 יואב םלוכ םידעה לכשכ-םיפוצר ואבשכ .םינושארה םידעה תמזמב ועדיו הז רבדל ונוכתנ
 .הלאב הלא ועדי יאדוב ןכלו דחיב
 .םתש יפל ,דיעהל םיאב ויה אל קזנ יצח םושמו ,םינושארה תודעב םיעדוי ויהש ,דעומ ותושעל
 םה הכביא ,ןכ םא כו יביח אלא .רושה תא םיריכמ םניא אלה םהו ופוגמ אלא םלשמ וניא

 .ךל היה ךירצ ,ךרקבב ךל שי חגנ רוש :םירמוא םהש--'וכו ירמאד ? דעומל ותוא םישוע
 .רקבה לכ תא רומשל

 "ןכו אמיס | .רָוע-אמיס .םלש קזנ ןושארה וקזיה לע וליפא בייחו-םלועל דעומ
 .גגושב וליפא-'וכו רבש

 םשש ומכ-םתה המ .םילכה תריבשל המוד הז יומטו 'וכו אמיס הנוש אנתה--'וכז ינתק
 .-(תשובו תַבָש א ,יופר ,רעצ : ונייה) םירבד העברא לבא ,(םלשל בייח) ןכ-קזנ םילכה תריבשב
 << = .(םילכב אל לבא ,םדאה תא םיקיזמש קזיהב קר םיכויש הלאה םירבדה תעבראש יפל) בייח וניא
 "וא דיזמב קזיהב אלא םיבייח ןיא םירבד העבראש יפל-אל םירבד העברא וכו אמיפ ףא

 .בייח גוש םדא ולופאש ,הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןינמ--ילימ ינה אנמ .  דיזמל בורק
 .בותכה-ארק . היקזה לש ושרדמ תיב לש ה יבד .הנש-אנת ?וקזיה לע

 = וכו "השע רשאכ ותימעב םומ ןתי יכ, רמאנ ירהש ,אוה רתוימ הזה בותכה-עצפ תחת עצפ |

 ל השעש קזנ לע-'וכו סנואה לעו .ריזמבש עצפ לעכ גנושבש עצפ לע בייחל אלא אב אלו
 ,ןוצרב השעש קזנ לעכ סנואב

 4 0% < קר ונוכתנש יאדו ירה ןכלו-רושה תא ןיריכמ ןיאו
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 - + יאמ ,"עצפב עצפ. ארק בותכל : כ"א ! קזנ םוקמב רעצ ןתיל היל יִעּבמ--יאה
 . יתְרמ ּהיִנַמ עמש -?עצפ תחת.

 .רומפ ,לקמב ורָבְשּו ,רחא אבו גגה שארמ ילכ קרז :הָּבַב רמאו
 םירכ ויתחת ויהו גגה שארמ ילכ קרז : הבר רמאו .רַבָּת אָריִבַת אָנִמ ? מ"מ.
 - היִרשד אָנְדִעִּב מ'מ .רוטפ ,ןקלפו םדק וא ,ןקֶלְסו רחא אב ,תותְסְּכ וא
 ולבקו רחא אבו גנה שארמ קונית .קרז :הבר רמאו .היִריִג יקספמ יקוספ
 ינב הרשע והוכה :אְָנִמִד . ןנברו אָריִתְּב ןב הדוהי יברד אָתְגְלִּפ - ,ףוסב
 יבר .ןירוטפ ןלוכ--הז .רחא הזב ןיב ,תחא תבב ןיב ,תולקמ הרשעב םדא
 .ותתימ בֶריִקַש א ינפמ ,בייח ןורחאה-הז רחא הזב : רמוא אריתב ןב הדוחי-
 הקְנרֶּב ןב ןנחו יבר לש ונב לאעמשי יברד אָחְנִלִּפ-וינרקב ולביקו רוש אב
 ןגחוי 'ר לש ונב לאעמשי 'ר .קָּנָנ ימד--י"ושפנ ןויִדּפ ןַתָנ, :אינתד .ןנברו-
 .קיומ ימד : רמוא הקורב ןב

 ג

 .םִיִתאָמ הֶוָש רוש חנָּנָש אהֶנֶמ הָוָש רוש ןיּד
 ְ (ב-א ,גל ףד)

 הָפָי הליבנה ןיאו םיתאמ הוש רוש חנְנָש הָנַמ הָוָש רוש .א ָתיִנְתִמ
 .רושה תא לטונ-םולכ- =

 8 לכ | תומש1"

 (רעצ םולשת בייחל) רעצ תתל ארומאל ול ךרצנ הזה בותכה אלח-'וכו היל יעבמ יאה>
 הרותב רמאנה רעצה םולשתש ,רמאת אלש ,ופוגב קזנ ול השע ורבח תא קיזמהש םוקמב םג
 ימדמ תתחפמ הניאש ,םינרפצה לע טהול לזרבב היוכ ןוגכ ,ףוגה קזנ הניאש הלבחב אלא וניא

 ם"ש . תאזה השרדה תא ונממ איצוהל אלא בותכה. אב אל םא-]כ םא .הוכנה לש ויוש
 .(קזנ םוקמב רעצ תתלו דיזמכ גגוש לע בייחל) םיתש וגל דמלל אב בותכהש ,הזמ עמשמ-יתרת-

 ילכה לפנש םדוק-לקמב ורבשו .גנה שארמ ולש ילכ קרז דחאשכ-'וכו .ילכ קרז
 ?םעט המ-אמעט יאמ .רבשהל היה ילכה ףוס ירהש ,ורבשש הז--רוטפ .ץראה לע-
 שאר לעמ ורבח ילכ קרז קיזמ םדא םא-'וכו ילכ קרז . רבש רובש ילכ-רבת אריבת אנמ-
 . ץראל ילכה עינה םרט םתוא ריפהו םדק ומצע אוה-ןקלפו םדק וא . םריסהו-ןקליסו .נגה
 ,תותסכהו םירכה ולטניש דע ,רבשנ ילכה היה אל ותקירז תמחמ ירהש ,גגה לעמ קרזש הז-רוטפ
 קיזמ אלו קזנל םרונ אלא וניאש ינפמ ,רוטפ-םלטנ ומצע קרוזה םא וליפאו ,םירכה לטנש הזו
 : רמולכ) םיקספומ ויצח ויה אלה (ילכה תא) ותוא קרזש העשב--'וכו חהיידשד אנדיעב . םידיב
 ,(עקרקה ןיבו  וניב וקיספה םירכה ירהש ,רבשהל ילכה היה לוכי אל ותקירז חכמ אלה.
 --ןירוטפ : דחיב-תחא תבב . אתיירבב הנשנש-אינתד .תקולחמ-אתגולפ .ברחב-ףייסב
 ןאכ לבא ,שפנה לכ תא גרה םא אלא התימ בייח םדא ןיא שפנ תנירה לעש ינפמ ,התוטמ.

 סג ןכו-ותתימ בריקש ינפמ . ויחא רחא שיא והוכה םא-הז רחא הזב .הרשע הונרה אלה:
 ,ףייסב ולבקש הז  ,אריתב ןב הדוהי 'ר לש ותרבסל ,בייח גנה שאר לעמ קרזנה דליל ענונב
 וינרקב ךלשומה דליה תא לבק-וינרקב ולבקו . דעומ-רוש אב .ותתיט תא בריק אוהש יפל
 םיכירעט ,חגנ רוש י"ע תמוהש םדא רעב םיטלשמש ,רפוכה ףסכ תא-קזינ ימד .תס דליהו-

 רושה לעב רוטפ ןכל ,םולכ דוע הוש היה אל קוניתהש ליאוהו קזינה לש ויוש ריחמב
 .רפוכ רושה לעב בייח ןכלו-קיזמ ימד .רפוכ טולשתמ.

 .קזנה יצח ונייה-רושה תא לטונ .הוש-הפי

% 
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 = 7 8 "5 ירבד ,ד"בב רושה םשוי :אינתד ,איה ע"ר ומ ןיתינְתמ .אָרְמְנ
 | רכס לאעמשי יבר ? יגלפמק יאַמְּב . רושה טלחוה : רמוא ע"ר .לאעמשי
 |. 8. יטלפמקו .והְניִנ יִפֶתוש :רבס עירו ,היל קיִסמְד אוה זו אוה בוח לעב
 6 + רבס לאעמשי יבר --:"ופסּכ תֶא :ּוצָחְו יחה רושח תֶא ּורְכִמּ, :אָרְק יאַהְב

 ראמ .אנְמִחב והל רהֶזמ קיומו קזינל :רבפ עירו ,אָנְמְחִר רהומק אָייִד יִבָל

 9 . והיניכ אָּבַא קזינ ושידקה ? והְיִנִב

 | "9 רמאד ןָעָּכ ?וחמ לאעמשי 'רל-קיומ ורָכִמ :נ'רמ אבר היִנִמ אָעְּב
 "| 8"  דַבְעַשמִר ןויכ :אָמְליִד וא ,רוכמ-היל קיִפמְד אוה יִזּוזָו אוה ח"ב : לאעמשי
 |  ?"רוכמ-ורָכְמ. :אינתהו .רוכמ :וניא : ל"א ? הָינִמַּכ לכ ואָל--קזינל היל
 7 !קנמ עמש .אָירְרְל +רוכמ המל--והבוגו רזוחש ,רחאמ יכו ."ּוהָבְוגְו רזוח,
 - אשער ןאַמְכִר ,םֶתָה ינאש ?םהמ ול ןיבוג ד"ב ,ןילטלטמ רכומו הול
 הבוג בוח לעב--ורכמו יקיתופא ודבע השע :אבר רמאהו .יִמָד יקָיְתופַא
 .תיִאְד םושמ ? ם"מ דבע + ונמיה הבוג ח'ב ןיא-ורכמו יקיתופא ורוש ,ּונָמיִה
 | 8 5 ,היל ורק 'אָנָחְננ אָרוהַּד ,היל תיא אלק-חגנד ןויכ ,יִמנ יאה ,אָלְק היל

 0 .ס) ,לכ תוממג

 ו רוש חננש ,הנמ הוש רוש-ד'יבב רושה םשוי ?איה ימל ונתנשמ-ינמ ןיתינתמ

 0 = ןויוש ימד תא קזינל ןתי וילעבו ןיד תיבב קיזמה רוש ָּךַרַעָי ,םולכ הפי הלבנה ןיאו םיתאמ הוש

 'םה המב-יגלפמק יאמב .קזנה ףלח חקוי ומצע רושה-רושה טלחוה .קזנה יצח אוהש
 רוש לעב--אוה בוח לעב .רבופ--רבס .(םהירבד .ןיב לרבה ןיאש שעמכ אלה) ?םיקולח
 / . חרוש ימד ול תתל וילע ןכלו) ול בייח אוה (תועמ) םיזוזו קזינל בוח לעב השענ קיזמה
 | 8  שקולח םהו-ארק יאהב ינלפימקו .יחה רושב םה םיפתוש קיזמהו קזינה--והנינ יפתוש
 - .הושה תא םושל ןיד תיב לעש ,(הרותב) ןטחרה ריהזמ ןיד תיבל-'וכו אניד יבל .הזה בותכב

 0 רושב רבדמ בותכהש אלא) ןמחרה םהל ריהזמ--'וכו והל רהזמ .קזינל ויוש ימד ןתי קיזמהו

 0% לטונ ,הנמ אלא הוש קיזמה ןיאש םוקמב ךכיפלו ,קזינה רושה לש ויושל המוד ויושש ,קיזמ
 ,קזינהשכ--'וכו קזינ ושידקה ? םהיניבש לרבחה המ--והייניב יאמ .(רושה תא קזינה
 ושדוק רושה ןיא לאעמשי 'ר לש ותרבסל) . םהיניבש לדבהה והז קיזמה רושה תא שידקה
 .(שדוק אוה ירה אביקע 'ר לש ותרבסלו

 .(לאעמשי 'ר רמאש רחאמ--'וכו ןויכ ?ןידה אוה המ--והמ .ונממ לאש--הינמ אעב
 ,ורוש תא קיזמה רכמשכ ןכל :,ול בייח אוה תועמו קזינל בוח לעב השענ קיזמה רושה לעבש
 < .קזינהל דרבעושמ קיזמה רושהש רחאמ--'וכו דבעשמר ןויכ ,ילוא--אמליך .רוכמ רושה
 - < יא ןכלו--הינימכ לכ ואל .רושה תא תחקל אוה יאשר וקזנ תא ול םלשי אל וילעב םאש
 |[. .הנוקה ןמ רושה תא הבוגו רזוח קזינה-והבוגו רזוח .רושה תא רוכמל הפי קיזמה לש וחכ

 0 .הנימ עמש .השירחה ימד תא קזינל םלשל בייח וניא ,וב שרח הנוקה םאש ,השירחל-אידירל
 .םניא ןילטלטמ אלה ,רבדה ןכתי ךיאו--םהמ ול ןיבונ ד"ב .'וכו הזמ התא עמוש ירה-'וכו
 = דד'וכו םתה ינאש ? םהילע ךמוס הולמה ןיאו םייקה רבד םניאש יפל ,בוח לעבל םידבעושמ
 .(קעהטאפיה) יקיתופא קיזמה רושה תא בותכה השע ולאכ ,המוד רבדהש ,אוה (רחא ןינע) הנוש םש
 "יאמ רבע ?הנוקה ןמ קזינהו ןאכ הבוג םעט המו-ונמיה הבונ בוח לעב ןיא .ונמט תובגל

 לכהו ודובעשל לוק ול שיש ינפמ ?רכמנש דבעה ןמ בוח לעב הבוג םעט המ--'וכו אמעט
 .ו[כ םנ הז-וכו ימנ יאה . ותונקל יאשר הנוקה היה אל ןכלו בוח לעבל יקיתופא השענש םיעדוי

 .(ותונקל הז היה ךירצ אל ןכלו) ןהננ רוש ול םיארוקש ,(םוסרפ ול שי) לוק ול שי חננש רחאמ |
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 17 | .אטק אבב :הפלה יקרפ ,ילבב דומלת

 ג

 םֶדָאָה תֶא חנְנָש רוש ןיִד :
 (.א ,אמ ףד)

 רוטפ--םתו ,רַפוככ םלשמ דעומ-תמו םדאה תא חגנש רוש .אָתיִנָּתַמ
 --חמא וא דבע חגנ .תבב ןכו ןבב ןכו ..התימ ןיבייח--הזו הזו ,רפוכה ןמ=

 אלא הפי וניאש ןיבו ,הנמ האמ הפי אוהש ןיב ,םיעלס םישלש ןתונ
 .דחא רניד

 רמא ?הל תַחְּכִשמ יִכיַה ב ןנְלָשִק םֶּתִמּד רַחאַמ יכו .אָרְמג
 ישא בר .םדא ינב השלשל והּודָמָאְש וכ ? ןנקֶסָע יאַמְב אָבַה :הבר
 השלשל ןָּכֶסַש ןוגכ ?ןניקסע יאמב אָכָה אלא .אוה םולכ ואל אָנְדִמּוא : רמא
 יוה--המהבל דעומו . תומהב שלש גרהש ןוגכ :רמא רבו בר  .םדא ינב
 םדא ינב השלש גרהש ןוגכ :שיקל ןב ןועמש יבר רמא אלא ?םדאל דָעּומ
 לטקה :אָפְפ בר רמא אלא ?םַלָשֶל דעומ יִוָה הפירטל דעומו .הָפיִרַמ
 ןוגכ :רמא אָקיִא ברד היִרְב אָחַא בר .אמגאל קרעו לטקד ,אָמְנַאְל קרעו

 יא אלא ,ריִפַש-ךנָעְּב ארות ידועייל יא ,אָחיִנַה .ןיממוז - יממוז .ּומְּוהש
 תַמיִא לכ :יִרְמָאִּד ןוגכ ?אָנְעַָי .הָוְה אל : : ל"א .רמימ ,ןניעב ארבג ידועייל
 ןיאו רושה לעב תא ןיריכמב :רמא' אניבר .יִאק מה .ּיִּבַג-היִרּות למקד

 ןטק ןב חננשב--תבב ןכו ןבב ןכו .ושפנ ןוידפ רפוכ וילעב םלשמ--רפוכ םלשמ
 האמ הוש רבעהש ןיב--הפי אוהש ןיב . רפוכ םלשל בייח וילעבו הליקפ רושה ביוח הדליו |

 : ובו הממ

 אהיש אצמת ךיא ,ותוא םיגרוה ונא םדא חגנש םת רושש ןויכמ ירה--וכו רחאמ יכו

 ינב השלשל והודמאש ?םיקפוע ונא הטב ןאכ-ןניקסע יאמב אכה ? דעומל השענ רושה
 ,וחרב אל ולאש ,ורעשו וינפמ וחרבו הז רחא הזב םדא ינב חשלש רחא ףדר רושהש--םדא
 םדא ינב השלש עצפש--וכו ןכסש .םולכ הניא הרעשהה-'וכו אנדמוא . םגרוה היה זא

 םלשמ ןכלו ,םלוכ ותמ ישילשה תא חגנשכו ,םינושארה םינשב לקסנ אל ךכיפלו ןכוסמ עצפ
 ?םדאל דעומ הֶשַעְי ,תומהב חוגנל דעומה ,רושש ןכתיה--'וכו המחבל דעומו .רפוכ וילע

 ודיעהש רחאל םעפ "לבב) חרבו גרהש--וכו לטק כד .אירב םדאל-םלשל . תומל םיטונ--הפירט

 תא הגנשכ ,ונייה) םישיחכמה םידעה ו וכו ומזוהש ןוגכ .ונב--הירב .הדשל (וב

 השיחכהו תרחא םידע תכ האבו וילע דיעהל םידע לש תותכ יתש ואב תונושארה תוחיננה יתש
 תשחכמה םידעה תכ םעפה דוע האב תישילש םעפ חגנשכו ,רושה רטפנ ןכלו םתודע תא

 םתשחכה תא ושיחהכהו םירחא םידע ואב הנהו תישילשה םידעה תכ לש התודע תא שיחכהל

 החיגנה לע רפוכ םלשמ וילעבו דעומ רושה אצמנו תונושארה תוחיגנה יתשל עגונב טנ הלא לש
 ימי תשלשל) םיכירצ ונא דעומל רושה תא תושעל ידכבש חיננ םא-'וכו אחינה .(תישילשה
 אלא ,(םימי השלשב תוחיגנ שלש חגנ ירהש ,רבדה ןוכנ) בוט ירה ,(הרותב םירוטאה האדעהה
 ,(האדעהה ימי תשלשל) םיכירצ ונא דעומל (רושה לעב תא) שיאה תא תושעל ידכבש רטאנ םא

 םידעהש ,ורטשל ךרטצאש ,ןכל םדוק ,תוחיגנ יתש חגנש) יתעדי אל :ול רמול אוה לוכי ירח
 גרהש (םעפ לכ) ןמז לכ : ורמא םישיחכמה ישיחכמ םידעהש-'וכו ירמאד .(ינועטה םישיחכמה

 לקסנ אל רושהש המ--'וכו ןיריכמב רמא אניבר .ויתוחיגנב הארו ולצא דמוע היה ,ורוש
 לעב תא קר םיריכמ ויה וילע םידיעמה םידעהש ,הזכ ןפואב ןכתי תונושארה תוחיגנה יתשב |
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 אָנְְ אָרּה : היל יִרָמֶּמְד םושָמ ּ דַבָעָמְל היל הֶוְה יאמ .רושה תא ןיריכמ
 . ךֶרקְב יִלְכ ירטנ ךל יִעְּבִא ,ךרקבב ךל תיא

 א

 ,השמחו העברא ימולשת תדממ לָּפָב יִמּולָשִּת תּדִמ הָּבְרִמ .א ָתיִנְתִמ | 7 : (.ב ,בס ףד) .הָשֶמָחְו הָעְּבְרַא יִמּולְשַתְו לָפכ יִמּולָשַת יִניּד
 ןיאש ,רברב ןיבו ,םייח חור וב שיש ,רבדב ןיב תֶנָהּונ לפכ ימולשת תדמש
 השו רושב אלא תגהונ הניא השמחו העברא ימולשת תדמו ,םייח חור וב
 רקב הֶשַמִמ ורָכְמ לא וחְבְטּו הָש וא רוש שיִא בני יִּב, :רמאנש ,דבלב
 בנגה רחא בגגה ןיא .י""השה תחת ןאצ עַּבְרַאְו רושה תַחַת םלשי
 ימולשת םלשמ בנגה רחא רכומה אלו חבוטה אלו ,לפכ ימולשת .םלשמ
 . השמחו העברא

 תנעט ןעוטב ןיב בנגב ןיב תגהונ לפכ ימולשת תדמ, וליאו :אָרְמָג
 עיסמ ,ינְתַק אל-"דבלב בנגב אלא , תגהונ הניא 'הו 'ד ימולשת תדמו ,בנג
 תנעמ ןעוטה :ןנחוי 'ר רמא ,אבא רב אייח ריאד ,אבא רב אייח 'רל היל
 אָכִא . 'הו 'ד ימולשת םלשמ -רכמו חבט ,לפכ ימולשת םלשמ -ןודקפב בגג
 ר"א אבא רב אייח ר"אד ,אבא רב אייח 'רל חיל עייפמ : אמיל :ירמאד
 םלשמ--רכמו חבט ,לפכ ימולשת םלשמ--ןודקפב בגג תנעט ןעוטה :ןנחוי
 . רָיָשְו אָנָת :יִנְַק "הבורמ. ?"ןיב ןיא. יִנָתַק ימ !'הו 'ד ימולשת

 4 "= .'וכ "תגחונ לפכ ימולשת תדמש,
 לַע רומח לע רוש לע. ,לֶלְּב-'עַשְּפ רַבְּד לָּכ לט, :ר"תד 1? יִלִמ יִנָחְנמ
 . ,סכ תומס

 היה המ--דבעמל היל הוה יאמ .רושה רכוה תישילשה החיגנבו ,רושה תא אל לבא ,רושה

 ויה םידעהש ינפמ--'וכו ירמאד םושמ ? (רפוכ ובייחמ התא המלו) תושעל (רושה לעבל) ול
 . ךרקב לכ תא רומשל ךל היה ךירצו ךרקבב ךל שי חגנ רוש :ול םירמוא

 השמחו העברא םולשת תדממ הבנג םתפ לע לפכה םולשת תדמ הרומח--'וכז הבורמ
 "שיאה תיבמ בנונו,, רטאנש-'וכו בנגה רחא בנונה ןיא .םרכמו םחבטש רושו הש תבננ לע
 . בנגה תיבמ אלו (.ו ,בכ תומש)

 עבשנו ,ובנגו אב בנגש ,ןעט הלהו ץפח ורבח דיב ריקפהש שיא--בנג תנעט ןעוטב
 ןכ םאו ,הנוש אנתה ןיא--ינתק אל .לפכ ימולשת םלשל בייח ,ןרקש אצמנ ךכ רחאו הז לע
 םא-'וכ היל עייסמ .רכמו חבטשכ בננ תנעט ןעוטב תגהונ 'הו 'ד ימולשת תדמש הזמ עמשמ

 יכו-ןיב ןיא ינתק ימ .רמול שיה-אמיל ,'וכו אבא רב אייח'ר לש ותעדל עויפמ הנשמה אנת ןכ
 "2 "ד ימולשת תדמל לפכ ימולשת תדמ ןיבש ,עמשמ היה הזמש ,"ןיב ןיא, הנשמה לש אגתה הנוש
 < תא טרפל אלא הזב ותנוכ ןיאו 'הבורמ, הנוש אוה ירה-ינתק הבורמ .(הזה לדבהה אלא ןיא 'הו
 -אנת .םירבדה לכ תא אלו ,'הו 'ד תדממ לפכ ימולשת תדמ הבורמ םהבש ,םירבדה תצקמ

 : . םשרפ אלו רייש םתצקמו הנש םירבד תצקמ-ריישו
 | ,עשפ רבד לכ, םירבדהש--ללכ ?הלאה םירבדה תא םיעדוי ונא ןינמ-ילימ ינהנמ
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 - יא-לֶלְכּו טֶרפּו לָלְּכ :ללָכְו רזח-ייהַרָבַא לָּכ לע. ,טֶרֶּפ-'הַמְלש לע הָש
 ,ןוממ ופוגו לָמְלַמְמִה רבד- שָרּפְמ טרפה המ :טֶרֶפַה ןיִעְכ אלא ןֶד התא
 ואצי ,ןילטלטמ ןניאש -תועקרק ואצי ,ןוממ ופוגו לטלטמה רבד לכ ףא
 ןיא ,ןילטלטמש יפ לע ףאש -תורטש ואצי ,תועקרקל ּושקוהַש--םידבע

 . ביתכ "ּוחְעְר.-שָרְקֶה אצי ,ןוממ ןפוג | =

7 

 . ןיִממוז םיִדָע |
 ('ב ,א .נע-.ב ,בע ףד)

 --םיממזז .ואצמנו ןהיפ לע רכמו חבטו םינש יפ לע בגג .אָתיִנְתִמ
 ולאו ולא-םירחא םינש יפ לע רכמו חבטו םינש פ'ע בנג .לכה ןימלשמ =

 ימולשת ןימלשמ םינורחאהו ,לפכ ימולשת ןימלשמ םינושארח--ןיממוז ואצמנ
 ןימלשמ ןהו לפכ ימולשת םלשמ אוה--ןיממוו םינורחא ואצמנ ,השלש
 ןמ דחא : הינש תודע הלטב--ןיממוו םינורחאה ןמ דחא .השלש ימולשת
 .הריכמ ןיאו החיבט ןיא הבינג ןיא םאש ,תודעה לכ הלטב--ןיממוז םינושארה

 :רמא אבר ,לספנ אוה עָרְפְמְל : רמא ייבא--םמזז דע :רָמְּתִא .אָרְמְג
 אָתַעָש איהָהְמ-"לפפנ אוה ערפמל, :רמא :ייבא  .לפפנ .אוה אָּבַהְלְו ןאכמ
 :רמא אבר .י'דָע. 'עָשְר, "תָשֶּת לא, :הרמא הרותהו עשר חיל הָוַה ,ריִחְסאד

 יאמ ,ּוהַניִנ יִרַתּו יִרְת אָהְד ,אוח שודיח םמוז דע--"לספנ אוה אבהלו ןאכמ. |
 .6 ,גכ סטפ -ת ככ תומ1

 ןד התא ןיא ללכו טרפו ללכ שיש םוקמב-'וכו ללכו טרפו ללכ .הבננ ינימ לכ םיללוב
 ןהו ,םילטלטמ ןהש ,תומהב ןונכ-ןוממ ופוגו לטלטמה רבד ,טרפהל המורכ אלא ןינעה תא
 ןיאש ןיבו םייח חור וב שיש ןיב-ןוממ ופוגו לטלטמה רבד לכ ףא .ןרכמל רשפאש ,ןוממ
 םימלשמ ןיא ןכל-ןילטלטמ ןניאש .ללכה ןמ-ואצי  .ותבננ לע לפכ םיבייח ,םייח חור וב
 ןיא . (ומ ,הכ .ארקיו) "םתוא םתלחנתהו, : ביתכד-תועקרקל . וושוהש-ןשקוהש .לפכ םהילע

 "והער תכאלמב ודי חלש אל םא,/-ביתכ והער .ןוממ תובגל םימרוג םה אלא-ןוממ ןפונ ₪

 ."והער,, וניאש שדקה אצי ,(ז ,ביכ תומש)

 .רכמו חבטש וילע ודיעה םמצע םהו בגנש וילע ודיעה םידע ינש-'וכו םינש יפ לע בננ
 הבנגה ידע םאש ,הלחת םינורחאה םידעה ומזוהש ןונכו ,רושל-'ג ימולשת .םישחכומ-םיממוז

 ,ומזוה םאו ,ורוש תא רושה לעב ול רכמ אמש יכ ,החיבטה תודע הלטב אלה :,הלחת ומזוה"
 ,םינושארה לש םתודע יפ לע לפכ םלשמ אוהו-הינש תודע הלטב ?םימלשמ םה המל
 < -תודעה לכ חלטב .םלוכ ושחכויש דע ןוממ םימלשמ םידע ןיאש ינפמ ,םירוטפ םינורחאהו
 הלטב םתודע ירהש ,םימלשמ ןיא םינורחאה ןכ רחא ומזוהשכ וליפאו ,םירוטפ םה םגו רוטפ אוהו
 ' .הינש תודע הלטבש הלחת םינושארה םינש ושחכוה םא ןכש לכו , 'וכו הבנג ןיא םאש ,רבב

  אוה ערפמל .הלחתבמ-ערפמל .רקש דע--םמוז דע .הנשנ ,רטאנ--'וכו רמתיא =
 | םיתניב דיעהש תוידעה לכ זא ,רייאב וז תודע לע םזוהו ןםינב ,לשמל ,ךיעה םא--לפפנ

  העשמ) ןאכמ--אבחלו ןאכמ | .תודעל לספנ רבכ וז רקש תודע דיעהש העשמש ,תולופפ =
 . .עשר השענ (רקש תודע) דיעהש איהה העשה ןמל--'וכו אתעש איההמ . דיתעלו (םזוהש

 םידעה) םה םינשו םינש ירהש ,שודח אוה םידעה תמזה לש ןינעה--אוה שודח םמוז רע
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 .ףְליֶאְו שודיח תעשמ אלא ,וב ךל ןיא ָּכְלַה יִנָהְל תָיצ-יִנָתְל תיצד תיוח
 ,לספנ אוה ערפמל :רמאד ,היל .אָריִבְס ייבָאכ ימנ אבר :יִרְמְאְד אָבָא
 ּגדיִהְסַאְד ? והָיניְב יאמ . תוחוקלד אָריִסֶּפ םושמ : : אברד ּהימעמ וניִה-אָכָהְו

 : תרמָאד אנשל ִמְ .אָתונְלזגב וניל :יִמִנ יא + דחְל יִרְתּו דַחְל יִבָּת היִב
 .אכיא--'תוחוקלד אָדיִפִּפ םושמ. ָּתְרַמְטִד אָנָשִל ְךָהְל ,אָּכְל-'שודיח םושמי

 תא ןימלשמ ןיממוז ואצמנו םהיפ לע רכמו חבטו םינש יפ לע בגג : :ןֶנֶת |
 לע ומזוהו ,החיבטה לע ודיעהו ורזחו הבינגה לע ודיעהש ,ואל יאמ ."לכה
 ינָה--לספנ אוה ערפמל ךֶמַעַד אָקַלָס יאו ,החיבטה לע ומזוהו ורזחו הבינגה
 = החיבטא יִרָהְסַא יִכְּב ,ערפמל אָהְלִמ יאַלְנַא , הבינגַא והל ּומְזְתִאְד ןְיְּ
 ןוגכ 3 ןניקסט יאמְב אכה : יִרָמֶא ? החיבטַא ןימלשמ יאַמָא ,ווה .ןילוספ
 ,הבינגא יִמְִתמ יִרָדָה יכ ,ףוס ףוס : יִרָמָא .הליחת החיבטה לע .ומזוהש
 / החיבמא ימלשמ יאַמֶא ,ווָה ןילוספ החיבטא יִדָהסִא יִכְּב ,אָתְלִמ יאַלְנא
 ,ותוא ןידיעמ םינש ויה :יִאָנַתְכ אַמיִל .ומזוהו תחא תבב ודיעהש אָהְכְַהְו
 --התצקמ הלטבש תודע ,הבינגה לע ומזוהו ,חבטש , ותוא ןידיעמ ןהו ,בנגש

 התאש תיאר המ ,(הלא תמועל הלא םידמועו םה םינש םינש םתוא םישיחכמה םידעהו םידיעמה
 תעשמ .ןכל--ךכלח .(םידיעמה ירבדל ןמאה) הלאל עמש ,(םימיזמהל) הלאל (ןימאמ) עמוש
 אריבס .ןכ םג--ימנ .םירמוא שי--ירמאד אכיא .האלהו--ךליאו .ומזוהש העשמ--שודח
 ןאבמ :ןאכ רמאש) : אבר לש ומעט והז (וז תקולחמב) ןאכ לבא--'וכו אכהו .אוה רובפ--חיל
 הנקמ רטש לע הזה רקשה דע םתח םיתניבש) םינוקח לש דספהה םושמ :(לספנ אוה אבהלו

 ןיב) םהיניבש לדבהה המ--והייניב יאמ .(ודיספי אלה ,לטפנ אוה ערפמלש רמאנ םאו ,םהלש
 ינש) םינש ודיעהשכ :הזב אוה לרבהה--וכ\ ודיהסאד ?(אבר ירבדב הלאה תואחסונה ינש

 םידיעמהו העברא ויה םימיזמהשכ הז ןודינבו) דחאל םינשו (תייה ונמע : ול ורמאו) דחאל (םידע
 הזה לדבהה ןכ םג וא-'וכו ימנ יא . (םימיזמל םינימאמ ונאש שודח םוש ןאכ ןיא ירה ,םינש

 אלא , םתודע תא ושיחכה אלש) תונלזגב םידעה תא ולפפ םימיזמהשכ : תואחסונה ינש ןיב שו
 התאש (חסונה) ןושלה ותוא יפל--וכו אנשיל ךהל .(םינלזנ םהש םרמאב ,םפונ םתוא ולפפ

 .רחברל ןימאנש ,הז ןודינב רמול רשפא יא אלה) שודח םוש ןאכ ןיא ירה ,"שודח םושמ,, רמוא

 "וכו אנשיל ךהל .(ירמגל רחא רבד לע םירבדמ םתוא םילפופתש יפל ,םידיעמה  םידעה
 ןכלו ןאכ םנ שי הזה םעטה ירה ,"םינוקה דספה םושמ, : רמוא התאש ,ןושלה ותוא יפל לבא .

 .לםפנ אוה אבהלו ןאכמ-אבר רבוס הז ןודינב
 הבנגה לע ודיעהש ,ךכ הנשמה תועמשמ ןיאה-'וכו ואל יאמ  .:ונתנשמב ונינש--ןנת

 .לע ומזוהש ןויכ ,הלא--'וכו ןויכ ינח .רמול ךתעד- לע הלוע םאו--ךתעד אקלס יאו .'וכו
 המלו תודע םתודע ןיאו ,םילוספ ויה החיבטה לע ודיעהשכש ,שארמ רבדה הלגנ ירה ,הבנגה
 | .ןאכ-ןניקפע יאמב אכה .(םיארומאה ובישה) םירמוא ויה--ירמא ? החיבטה לע םימלשמ םה

 - .םירחא םיארומא הז לע (םיבישמ) םירמוא ויה-'וכו ירמא ?םיקסוע ונא (ןינע הזיאב) המב

 לע ודיעהשכש ,שארמ רבדה הלגנ ירה ,הבנגה לע םישחכומו םירזוח םהשכ-'ןכו ירדה יכ

 | איה הכלהה םנמאו--'וכו אתכלהו ?החיבטה לע םימלשמ םה המלו םילוספ ויה .החיבטה
 - יה החיבטה תודע תעשבש ,רמול רשפא יא ןכלו החיבטה לע םג הבננה לע םנ דחיב ודיעהש
 | ה םיאנתש רמאנ--יאנתכ אמיל .רובד ידכ ךות התיה תאזה תודעה ירהש ,םילוספ
 .הז ןינעב
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 ןימלשמ ןהו לפכ ימולשת םלשמ אוה--החיבטה לע ומזוח :הלוכ הלטב
 תודעב לבא ,תּויִדָע יתשב--םירומא םירבד המב :יפוי ר"א .השלש ימולשת
 יאמו "תוידע יתשב,  יאמ .הלוכ הלטב ,התצקמ הלטבש  ,תודע-תחא
 ,תותיכ יתשב :שָממ תוידע יתשב--'תוידע יתשבי : אָמיִליִא ? "תחא תודעב,
 ,תחא תכב ,תחא תודעב :יפוי ר"או ,הז רחא הזב תחא תכב -"תחא תודעב,
 --החיבטא יִמְזִּתִמ יכ ,החיבטא יִדְהְסִמ רדָהו הביגגא יִדָהְמִמ יכ-הז רחא הזב
 9 ּףָה יִתיִת אָכיִהְמ ,הבינגא ּוהָל .ּומָוָתַאְו הלוכ הלטב התצקמ הלטבש תודע
 תכ ?והְניִנ יאמו ,תוידע יתש ןיִעְּכ תחא תודעב--"תוידע יתשב. :ואל אלא
 -אָמְלָע יִלְכְּב ּהּורָבַפְו .אל-תחא תבב תחא תודעב לבא ,הז רחא הזב תחא
 ןאכמ :יִרְבָס ןנברד : יִנְלפִמִה אָהְּב ואָל יאמ .יִמָּד רובידכ רוביד ידכ ות
 =יִמָזִתִמ אקְד החיבטא :יִמְִתִמ אק אָתַעְש איִהָהְמְד ןויכו ,לספנ אוה אבהלו

 ,לספנ אוה ערפמל :רבס יסוי 'ר :םּוזָתַא אל- -ימזתימ אלד ,הבינגא ,םּוזָּתִא |
 והל ומזתיא-החיבטא הל ּומָוְתִא יכ ,יִלְסַפְמְר אוה ּודיִהְסַא יכ דָּיִמְד ןויכו <

 רוביד ידכ ךות יא :יירמא ."יִמָּב רובידכ-רוביד ידכ ךות, אהד ,הבינגא מנ
 רוביד ידכ ךותב. : אכה אלא ,לםפנ אוה ערפמל אָמְלְע ילכה-- מד ובוהמ

 רחא ומזוה וליפאו ;חבט אל ,בנג אלש ןויכש ,רוטפ .אוחו ,לפכ םלשל םהילעו- :הלוכ הלטב
 לע-לפכ ימולשת .הבננה לע אלו-החיבטה לע ומזוה .םירוטפ ןכ םנ ,החיבטה לע ךכ
 תודע הלטב אלו לפכ םלשמ אוהש-םירומא םירבד המב .רושל-'נ ימולשת | .הבננח
 דחאבש ורמאו הבנגה לע םויה ודיעהש-הז רחא הזב תחא תכב .רמול םא-אמיליא . הבנגה

 םהשכ--'וכו ידחסמ יכ .חבט תבשב ינשבש ורמאו החיבטה לע ודיעה רחמלו ,בנג תבשב

 תורע וז ירה-החיבטה לע םימזומ םהשכו החיבטה לע םידיעמ םה ךכ רחאו הבנגה לע םידועמ
 אלא. ?(תאזה הנקסמה ךל אצת ןינמ) תאז אובת ןונמ ,הבנגה לע םג ומזוה ןכלו "וכו הלטבש

 המוד איהש-תויודע יתש ןיעכ .הלאה םירבדה שורפ אוה ךכ ,ןכ םא אלא-'וכו ןאל
 ךותב וז ןהיתש לע ודיעהש-תחא תבב תחא תודעב .ןה המו-והנינ יאמו . תוידע יתשל

 ףפנש לש תודעה לע ומזוהו ,הבט תבשב ינשבו בגג תבשב דחאבש ,ורמאו וז לש רובד ידכ

 "  .ערפמלש רבוס יפוי 'ר יכ ,םילוספ ויה ודיעהש חעשבש אצמנש יפל , תודעה לכ הלטב ,תבשב
 לכ תעדלש ,םירבופ םהו-'וכו הורבסו .איה תחא ,תודע התואב ודיעהש ,תודעה לכו לספנ אוה

 יףכת םדאה רמואש המ--'וכו רובד ידכ ךות .(יפוי 'ר תעדלו םימכהה תעדל רמולכ) םלועה
 ןיב קיספהל ןיאש) הפונ הרימאה התוא ךותב הז רמאנ ולאכ המוד ,דחא רבד תרימא רחאל |

 ןאכמ .םירבופ-ירבפ . םיקולח םה הזב-יגלפימ אק אהב .(הז רחא הזב םירמאנה םירבדה

 םה איהה העשה ןמש ליאוהו-'וכו ןויכו .ודיעהש םוימ אלו ולספנ ומזוהש םוימ--אבהלו

 ,הבנגה לעו (השלש םלשל םהילעו) ומזוה ירה ,הילע םימזומ םהש ,החיבטח לע ןכל ,םימזומ
 לע ודיעה םהש יפ לע ףאו לפכ הילע םלשל וילע ןכלו) ומזוה אל ירה ,הילע םימזומ םניאש

 לע ומזוהש העשמ אלא םהלש לוספה ליחתה אל ירה תאז לכב ,דחיב החיבטה לעו הבנגה
 התיה םתודע תעש יכ) םילופפ ושענ םה ודיעהשכ דיטש ליאוה -וכו דימד ןויכו .(החיבטה

 רובדכ רובד ידכ ךות,, ירהש ,הבגגה לע ןכ םג ומזוה ,החיבטה לע ומזוהשכ הגה ,וםתולספ תעש
 ,הטוד רובדכ רובד ידכ ךותש רמאנ סא : הז לע םיבישמ םיארומאה ויה-'וכו "רמא ."המוד



 לארשי תורפס 5

 , יִמָּב רובידכ ואל-רוביד ידכ ךות :יִרְבֶמ ןנבר .יִנְלַפִמ אק "ימד רובידב
 .ימד רובידכ-רוביד ידכ ךות : רבס יסוי יברו

 אא"
 . הָשָעַמ יּונְשְּב הָלָזְג ןינק

 ב ,א ,הצ--,ב ,נצ ףד)
 םלשמ -םידגב ןאשעו רמצ ,םילכ ןֶאָשָעַו םיצע לזגה .אָתיִנַתַמ

 ,הרפ ימד םלשמ--הָזגּו הנועט לחר ,הדליו תרבועמ הרפ לזג .הלזגה תעשכ
 ,הרליו ולצא הָרְּבַטְתִנ הרפ לזג .זָּגִל תדמועה ,לחר ימדו ,דליל תדמועה
 = םיטלזגה לכ : : לֶלְכַה הז .הלזגה תעשכ םלשמ--הוזגו ולצא הנעטנו לחר

 . הלזגה תעשב ןימלשמ

 ןאשעו רמצ ,אל--ןֶפְש ,ןיִא--םילכ ןאשעו םיצע :יִרָמָא .אָרְמְג
 רמצ ,ןָתֶּתְסְו םינבא ,ןָּפָשְו םיצע לזג, :והְנִמְרו 3 אל-ןנבל , ןיא- םידגב
 יונש נתק ןדיד אָנִמ :ייבא רמא ! "הלזגח תעשכ םלשמ--והקנו ןתשפ ,ןְנְּבלו
 ,ןיּפָשִמ םיצעב--םילכ ןאשעו םיצע :אָתְיְרּואְד יוניש ןכש לכו רַדָהּד ןנֶבְרה
 הל ףלשמ יעב יִאְד : אוה אָתְיִרְבְל רַדָהְ יונישד ,םירסנ ? והְניִנ יאמו
 . רַתְס יעב יאד ,אוה אָתְיִרְבל רַדָתְּד יונישד יוס רמצב--םידגב ןאשעו רמצ
 יונישו ,יִנָתְק .אתיירואד יוניש=-אָרְב אָנִהְו .אתיירואד יוניש ןכש לכו היל

 רובדכ אל . םיקולח םה-ינלפימ אק .'וכו לספנ אוה ערפמלש ,םירבוס (לכה) םלועה לכ הנה

 ולספנשכו ,החיבטה תודעו הבנגה תודע ,תוידע יתש ןאכ ויה ןכלו ,דחא רובדל המוד וניא-ימד
 .תעשמ אלו ןורחאה רובדה תעשמ קר התיה םתולספ יכ ,הנושארה לע ולספנ אל הנורחאה לע
 < ץח םילופפ ןכבו ,תחא תודע אלא תוידעה יתש ןיא ןכלו-ימד רובדכ .ןושארה רובדה
 .חעש התואב

 .יונשב םנקש יפל ,םילכ ול ריזחהל בייח וניאו ,רמצו םיצע ימד-הלזנה תעשכ םלשמ

 חושש ,ףדועהו -זזגיל תדמועה לחר ימדו 'וכו הרפ ימד םלשמ .רמצ תלעב--הנועט
 -  ייונשב םנקש יפל ,ולש אוה ,זוזגה רמצהו דלוה וישכע

 -ןפיש . (לודג יונש והזש יפל ,הלזנה תעשכ םלשמ) ןכ--]יא . םיארומאה םירמוא-ירמא

 השקה ןשקמהו--והנימרו . םיפושמה םיצעה תא בישחל ךירצ אלא-אל , העוצקמב םתוא קילחה
 = ונלש אנתה--'וכו ןדיד אנת . תרוענה ןמ-והקנו .אתיירבה ירבדמ הנשמה ירכד לע םהל
 םיצעה תא ריזחהלו ותוא ריסהל רשפאש) רזוחהו םימכח תנקת אלא וניאש ,יונש הנוש (הנשמהב)

 המו-והנינ יאמו .םיפושמ םיצע םה ,ונתנשמב ורטאנש ,םיצעה-םיפושמ םיצעב . (םתומדקל.

 אוה הזה יונשהש--אוה אתיירבל רדהד יונשד .תובת םהמ השעו םירפנ לזנש--םירסנ ?םה
 ףלשמ יעב יאד .(םתומדקל םיצעה תא ריזחהלו וריסהל רשפאש) תומדקכל רזוחה לק יונש

 : .' לכבו הלחתבכ םירסנ םה ירהו הזמ הז םירסנה תא כתנמו ףלוש אוה ,הצור אוה םאש--והל

 ןמ וב םינוקש ,רומנ יונש והזש ,םפשו םיצע לזג םא ןכש לכו הזה יונשב ןלזגה הנק תאז
 תא בוש רתוס אוה ,הצור אוה םאש--וכו יעב יאד .יווט רטצ לזנש--יווט רמצב .הרותה

 ,רומג יונש והזש ,הנק יאדובש ,ונבלו רמצ. לזנ םא ןכש לכו ;ותומדכל רזוח רמצהו דנבה
 מ" וב םינוקש יונש הנוש :(אתיירבה לש .אנתה) ינוציחה אנתהו-ארב אנתו .רזוח וניאש
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 93 .אמק אבב :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 םיצע :יִנָתְה אתיירואד יוניש יִמנ ןריד אָנִּמ :רמא ישא בר .יִנָתַק אק-נברחד |
 יוניש ונייהד ,יִטמְנ-םידגב ןאשעו רמצ ,ןפיש ונייהד ,ינאָבּוב-םילכ ןאשעו =

 | . רדה אלד
 :םלשמ--הדליו הרפ ,ּהָָזנַּו לחר לזוגה :ר"ת :'וכו "הדליו תרבועמ הרפ לזג,

 ג ַתְיְנִעַּב תרזוח הליזג :רמוא הדוהי 'ר .מ"ר ירבד .היתודלו תאו היתוזיג תאוהתוא = =
 .הימעט יאמ :והְל אָיעְּבַא .ףסכב ולצא אָמוש איַה וליאכ ,התוא ןיאוה :רמוא שר |

 ,הנוק יונש אָמַלָעְּב :אָמְליִד וא ,דמוע ומוקמב יוניש :רַבְסַקָד םושמ ?מ"רד
 .שחְּכִמ אָשָחְַכְד אָכיַהְל ? הנמ אָקְפנ יאמל ?םַק אקד אוה אָסְנק-אָכָהְו -

 .:רמוא מ"ר .הליזגה תעשכ םלשמ=-וניקוהו םידבע , הניקוהו המהב לזג :ש"ת
 יאו ,הליזגה תעשכ-המהב וליאו ."ךינפל ךלש ירה, :ול רמוא--םידבעב
 1יִמנ המהב וליפא-דמוע ומוקמב יוניש : ריאמ יבר רַבָס , ךִּתפְעַד אקלמ
 .םינק אקד אוה אסנק-אכהו ,הנוק יוניש מ"ר רבסק :הנמ עמש ואל אלא
 וליפאו הנוק ןיא יוניש--יִדיִדְל :והָל רַמָאְק ןנברד םהירבדל-מ'ר :יִרְמָא
 אָדְבַעְּב תֶהיִמ יל ודוא-הנוק יוניש :ּותיִרְמִאְ :וכדיִדְל אָלֶא ,ימנ המהב
 יִלָטְלַשְמַכ אָּבְבַע ,אל :ןנבר היל יִרָמָאְו ! תלזגנ הניא עקרקו יַמָד יעקְרְקְמַכְד

 :אנתה-'וכו ןדיד אנת .הנוש וניא ,םימכח ירבדמ אלא וב םינוק ןיאש ,יונש לבא ,הרותה
 .הנוק וניא ןנברדמ יונש לבא ,הרותה ןמ אוהש רומג יונש הנוש ןכ םג (ונתנשמ לש) ונלש
 .אתיירבב רמאנש ,"ןפישו םיצע,ל המוד והזש--ןפיש ונייהר  .תשתכמל ילע השעש--ינאכוב
 יונש ונייחד .(ותוא ןבלל ךירצ ןיא הז השעמלש ,תוכימש רמצה ןמ השעש) תוכימש-יטמנ
 = .ומצע ינפב טוחו טוח לכ תויחל ותוירבל רמצה תא דוע ריזחהל רשפא יאש--.רדח אלד

 = =חיניעב תרזוח .ולצא החיבשהש המו הנממ חקלש המ לכ-'וכו היתוזינ תאו התוא
 ויהש ומכ רָבְעָה ימדו תוזיגח ימד ןלזגה םלשי הז םעו תינקיר התע איהש ומכ הילעבל רוזחת
 איה - ולאכ--אמוש איה ולאכ .ולצא וחיבשהש דלוהו הזינה חבש אלו ,הלזגנה תעשב

 הלאשב-'וכו והל איעביא .הלזגה תעשכ םלשמ אוהו הלזגה תעשמ ףסכב ולצא תֶכְרָפִמ .
 "דמוע יונשהש ,רבוס אוחש םושמ םא ?ריאמ 'ר לש ומעט המ : םיארומאה ושקתנ וז 77 -

 אוהש ,אוה סנק ןאכ לבא ,הנוק יונשה (םוקמ לכב) םלועב ילוא וא ,(הנוק יונשה ןיאש) ומוקמב
 אצוי המל-'וכו אקפנ יאמל ?(חבשה תא ותחקב הלזגב רכשנ אהי אָלש ,ןלזנה תא) סנוק

 ,רמאת םא) ןלזגה לצא השחכ המהבהש (ןינעל) םוקמל-'וכו אכיהל ? (הזב שי לרבה הזיא) הזמ =
 םושמ רמאת םאו ,התע איחש ומכ תרזוח ןכ םג איה השחכ םא וליפא ירה ,דמוע ומוקמב יונש

 ירה  .הערל יונש והזש--הניקזהו .(הלזגה תעשב התיהש ומכ םלשמ אוה ,הנוק יונשו םנק
 .השעמ יונשב ןלזגל הנקנ וניאו וניעב רזוח עקרקו תועקרקל םימוד םידבע יכ--ךינפל ךלש
 --ימנ המהב וליפא .'וכו ריאמ 'ר רבוטש ,ךתעד לע הלוע םאו-'וכו ךתעד אקלס יא]
 "ה רמא אל םא אלא--'וכו ואל אלא . ךינפל ךלש יחה :ול רמאל לכוי ןכ םג המהב וליפא

 ."וכו ריאמ 'ר רבוסש ,הזמ התא עמוש ירה ,איהש ומכ ול ריזחהל לוכי המהבה תא םגש ריאמ
 .יפל אל) םהירבדל ונימכחל םהל רמוא ריאמ 'ר : (םיארומאה םיבישמ) םירמוא ויה--'זכו ירמא

 ןכלו הנוק ןיא יונש יתטיש רפל : (םימכחה לש םתטיש יפל אלא ,תאז רמוא אוה ולש ותטיש
 ודוה ,הנוק יונש :םירמוא םתאש ,םכתטישל לבא ,איהש ומכ ול ריזחהל אוה לוכי המחב וליפא

 :םירמואו--'וכו היל ירמאו . יונשב הנקנ וניא עקרקו ,עקרקל המוד אוהש ,דכעב תוחפה לכל יל |
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 = ?רמוא מ"ר ,םודא ועבצו--רוחש ,רוחש יעְבְצְ םודא ול עובצל. :ש"ת ,יִמַד
 - רבס :ד"פ יאו ,אל-חַבָשְו ורמצ ימד ,ןיָא-ורמצ ימד ."ורמצ ימד ול ןתונ
 :מיש ,ואל אלא !היל בַתיִמְל יִעָּב וחְבָשְו ורמצ ימד-הנוק ןיא יוניש :מ"ר
 .יִרָמָאְד אָכִא -- .מ"ש ,םינק אקד אוה אסנק-אכהו ,הנוק יוניש :מ'ר רבסק
 --וניקזהו םידבע ,הניקזהו הרפ לזג :יִנָתָו בר ףָפאְדִמ :ןל אָיִעַּבַא אל אה
 ךלש ירה :ול רמוא-םירבעב : א'כחו ,מ'ר ירבד ,הליזגה תעשכ םלשמ
 אק יכ .היל םינק אקד אוה אסנק-אכהו ,הנוק יוניש מ'רל יאו -ךינפל
 וא ,םינק אל גְנושְּב לבא ,דיומְּב-םנמ אק יִּכ :ןל אָיעַבַא יִכָה-ןל אָיעְּבַא
 . .+ןה ולאו ,ןיִרָרוחַמַה ןמ ןיבוג השמח :ש"ת ?םינק ימנ גגושב וליפא : אמליד
 ,בוח .טגו ,ותשא תבו ותשא ןב ןּזָל וילע לבקמהו ,תוריפ חבשו תוריפ
 ,היל ָתַעְמַש ןאמ .תויְרַחַא הפ ןיאש ,השא | תבותכו ,תּיְרַחַא וב ןיאש
 חבשו תוריפ :יִנָתָהְה ,מ"ר ?"אוה רפוס תועמ ואל | תּויָרְחִא, : רמאד
 רחאל הרכמו וריבחמ הרש 0 ןוגכ ?יִמָד .יִכיַה תוריפ חבש : תוריפ
 ןרקה תא הבוג-הבוג אוהשכ וודי תחתמ האצוי איה ירהו ,הָחיִּבָשָהְ
 לקשו אָעְרַא לעב יתד , ןירוח ינב םיפכנמ--חבשה תאו םידבעושמ םיסכנמ

 םודא ול .עובצל .הלזגה תעשכ ןלזגה םלשמ ןכלו םילטלטמל חמוד דבע ,אל : ונימכח ול
 עבוצה-ול ןתונ .רוחש עבצ ועבצ עבוצהו םודא עבצב רמצ ול עובצל עבוצל ןתנ דחאשכ-'וכו
 הלאל רתוי רמצה הוש התעש יפ לע ףא ,ועבָצֶה ינפל היחש ומכ-ורמצ ימד .רמצה לעבל
 הושו חיבשהש המ--וחבשו ,(ול ןתונ אוה ורמצ ימד תא קר) ןכ-ןיא . םודא רמצל םיכירצה

  !וחבשו .ורמצ ימד ול תתל ךירצ אוה ירה--היל בתימל לעב . ,ךל ןתונ וניא רתוי התע

 ריאמ 'רש אוה סנק ,ונתנשמב ,ןאב--וכו אפנק אכהו . (עובצל ול ןתנ הזה רמצה תא ירהש)

 המ השעו ןלזג ונניאש יפל ,וחבשו ורמצ ימד ריזחהל סנק אל עבוצה תא לבא ,ןלזגה תא סנוק
 : םירמוא שי-"|כו ירמאד אכיא .אוה ךכש ,הזמ התא עמוש ירה-הנמ עמש .גנושב השעש
 אתיירבה ירבד תא) בר ךפהש םושמ (םינודנ ונייה אל וז.הלאשב) ונתאמ:גהלאשנ אל וז הלאש
 וניה ךכ ירה ,הלאשב םינודנ ונייהשכ--'וכו איעביא אק יכ .'וכו הנוש היהו (הרומאה
 גגושב השענה רבד לע לבא ,דיזמב השענה רבד לע אקוד סנוק אוה ,סנוק אוהשכ : םינודנ
 ילוא וא ,םנוק וניא (החיבשהו הלזג איהש עדי אלו ןלזגה ןמ הלזנה תא הנקש הנוק ןוגכ)
 . םניאש ,ןירוח ינב םיסכנמ םיבוג םירבד השמח-'וכו השמח .סנוק ןכ םג אוה גנוש לע וליפא

 הדשה תא ערז הנוקהו רחאל ורכמו ורבחמ הדש לזנשכ--תוריפ .בוח ילעבל םידבעושמ
 ןמ הבוגו הנוקה רזוח ,ויתוריפ םע דחי הדשה תא ודימ איצוהו לזגנה אבו תוריפ חימצהש
 - חבש .ןירוח ינב םיסכנמ תוהיפה ימד תאו םידבעושמ םיסכנמ וליפא הדשה ימד תא ןלזנה
 < וב דבעש אלש--תוירחא וב ןיאש .בוח רטש-בוח טנ .והמ ןלהל תשרפמ ארמגה-תוריפ
 -'וכו תעמש ןאמ .וז הולמ ול עורפל ול םיארחא ויסכנש וב בתכ אלו ויסכנ תא הולמהל הולה
 בתכ אלו העט רפוסהש ,רפוס תועט הז ןיא רטשב תוירחא רדעהש ,רמוא תעמש ימ תא
 .הנוש אוהו--ינתקו .(םידבעושמ םיסכנמ הבונ וניאו רטשה רחא םיכלוה ונא אלא ,תוירחא וב

 .עקרקה תא היבשה הנוקה-החיבשהו ?(תוריפ חבש הז המ) רייוצמ אוה ךיא--ימד יכיה
 =  םיסכנמ .ודימ וחקל לזננהש ,הדשה תא ןלזגה ןמ תובנל רזוח הנוקהשכ-הבונ אוהשכ
 הדשה תא ופרטי םאש ,הריכמה רטשב ול בתכ ירהש ,םירחא םיולל םדק אוהש-םידבעושמ
 תאו ועקרק תא ונממ חקולו עקרקה לעב אבש יפל-'וכו יתאד | .ויפכנמ הבגוו רוזחי ונממ
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 הניא וא תלזגנ עקרקד ,עַרָי אָלְד ,ץראה םעב ,ואל יאמ .יִחְבָשְו היערא =
 : הָנָכ עמשו ,ּהָחְבָשְו אָעְרַאְל לקשו עקרק לעב יִתָאְק יִכָח וליפאו תלגנ >>

 עובצל. :עמש את .עדיו םכח דימלת חקולב ,אל :ירמא .םַנק יִמנ גושב =
 : "ורמצ ימד ול ןתונ :רמוא מ"ר ,םודא עבצו-רוחש ,רוחש עבצו םודא ול |

 ימד-סינק ימנ גגושב :ד"ם יאו ,אל-וחבשו ורמצ ימד ,ןיא ורמצ ימד |
 -גגושב ,םינק-דיזמב : מ"'ש ,ואל אלא היל אָבְתִיִמְל יִעָב וחבשו ורמצ
 | <.מ"ש .םינפ אל ד

 .אָעיִצְמ אָבָּב | -
 גאא\1.

 .1ל תונוק םֶדָא לש תומא עַּבְרַא
 (ב א ,/ ףד) ו

 הז ,הב קיוָחָתְו רחא אבו ,הילע לפנו האיצמה תא האר .א ָתיִנָתַמ
 . הב הכז-הב קיזחחש

 לש תומא עברא :אָלְּדְרַּב ןהכ אָּבַא םושמ שיקל שיר רמא .אָרְמְג
 רמא .ייוצְנַאְל יִתֶש אָלְּד ןנְבב ּונקפ ? אָמַעט יאמ . םוקמ לכב ול תונוק םדא
 רב בקעי 'ר ביתומ :אבר רמא .חאיפ ףסוי רב אייח 'ר ביָתומ :ייבא
 האיפ תצקמ לטנ :"האיפ ףסוי רב אייח 'ר ביתומ :ייבא רמא. .ןיקיזנ יִדיא
 -הילע ּותיִלַמ סֶרֶּפ ,הילע ול לפנ .םולכ הב ול ןיא ,ראשה לע קדזו
 םדא לש תומא עברא :ָּתְרַמָא יאו .הָחְבִש רֶמּועְּב ןכו ,הָנִמיַה ותוא ןיריבעמ
 : רמא אלד + ןנקְמִע יאמּב אָכַה ! ידיד תומא 'ד היל ּונְקָנ-מ'כב ול תונוק
 הליפנבד ,היִתְטַד ילג לפנה ןיְּכ ?יִוָה יאמ--רמא אל יכ ,ןנבר ןוקמ יאו .ינקא

 ו

 ,ץראה םע היה הנוקהשכ ,הזה ןינעה תא םיקהל ןיאה-ואל לאמ .(וחיבשהש) ולש חבשח =
 וא (וב השעש השעמ יונש ידי לע ןלזנה תושרב וריאשהלו) עקרק לוזגל רשפא םא עדוי ונניאש
 התא ןכ םאו ,ולש הבשה םע עקרקה תא חקולו עקרקה לעב אב ןכ יפ לע ףאו ולזנל רשפא וא
 חקולב .(םיארומאה םיבישמ) םירמוא-ירמא .ריאמ 'ר סנוק ןכ םג גגושב וליפאש ,הזמ עמוש
 -ול אבתימל יעב .אוה דיזמ ןכלו ,לזגנ עקרק ןיאש עדויה ,סכח דימלת היה הנוקהשכ-ח"ת
 .ול תתל ךירצ אוה

 ? םעט המ-אמעט המ .וספתל יאשר רחא ןיא רקפה רבד ול ביבסמ שי םא-ןל תונוק

 לע השקמ ,בישמ--'וכו ביתומ :ביר ידיל אבי אלש ידכ ונימכח ונקת (ךכ)-'וכו וניקת
 --וכו האפ תצקמ לטנ .ןיקיזנ רדסמ הז לע השקמ-ןיקיזנ ביתומ  .האפ תכסממ הז
 ,רוע הטקלנ אלש ,האפה רתי לע התוא קרזו רבכ טקילש האפ תצקמ חקל םיינעה דחא םא
 .הילעמ-הנמיה .המואמ ,הילע קרזש ,האפב הכוז וניא-םולכ הב ול ןיא .הזב התונכל ידכ
 -'וכו תרמא יאו .הדשב חכשנש רמוע לע הזכ השעמ השעשכ ןכו--החכש רמועב ןכו
 --ןניקסע יאמב אכה !ולש תומא עברא ול הנינקת--'וכו היל ונקנ .התא רמוא םאו

 ינעהשכ-'וכו רמא אלד .(הנק אל ינעהש ,הזה ןינעה אוה ןפוא הזיאב) םיקסוע ונא המב ןאכ
 תומא עבראש) ונימכח ונקת ךכ םאו-'וכו ןוקת יאו .הנקא : האפה לע ותליפנ תעשב רמא אל

 לע לפנש ןויכ--'וכו לפנד ןויכ .?ה]ה המ "הנקא, רמא אל םא וליפא ,(ול תונוק םדא לש =
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 --- ונממ יכ 8 -- בר ו היל אחינ אָל תומא 'דב ,ונְקִנְד היל אָחיְנ

 < דב בקע ' 'ר ביתומ :אבר רמא, . אנמחר היל .הכז לאל --וריצח יויִמל ,האיפ
 = תז ,הב קיזחהו רחא אבו הילע ול לפנו האיצמה תא האר :"ןיקיזנ ידיא
  לכב ול תונוק םדא לש תומא 5 : תְרַמָא יאו .הב הכז-הב 8

 : 'ב | םיבר יקחד אקד ,םיברה תושרב ,םיבר | יקַחְד אלדו ,אָטְמסב--ןנבר
 .ריהר ידיצ ו לב. ? רַמָאְה "םוקמ לכב, אהו .ןנבר וניקת

 . | צצצויז
 .בוח יִרְטָש תַאיִצְמ

 (.א ,גי---ב ,בי ףד)
 ,"ריזחי אל--םיסכנ תּויְרַחַא ןהב שי םא ,בוח ירטש אצמ . א ָת יִנְתמ

 = =! ןיערפנ ןיד תיב ןיאש ,ריזחי-םיסכנ תוירחא ןהב ןיא ,ןהמ ןיִעְרַּפִנ ןיד תיבש
 = ינפמ ,ריזחי אל ךכ ןיבו ךכ ןיב :םירמוא םימכחו .ריאמ 'ר יירבד .ןחמ
 .ןהמ ןיערפנ ןיד תיבש

 = תוירחא ןהב שי .יכ ,הדומ בייחשכ אמילי ? ןניקסט יאמב .אָרְמְּג
 .ןהב ןיא יכ ,הדומ בייח ןיאשכ יאו ? הדומ אה ,ריזחי אל יאַמָא םיסכנ
 : ץיִבָב אָּבַנִמ יִרָח ינְבמ-יִרְּבְעַשִמִמ יִבָג אָלְד יִהָנ ? ריזחי יאַמַא םיפכנ תוירחא

 תונקל הצור וניא תומא עבראב לבא ,תונקל הצור אוה הליפנבש ותעד תא הלג ירה ,האפה

 ו וניקת יכ .(הליפנ ידי לע הנקי יכ רבסש יפל ,םימכחה תנקת תרותב תונקל ןיוכתנ אל אוה)
 4 ,אטמיסב ונייה) םלועבש םוקמ לכל אלא ונוכ אל ,תונוק תומא עבראש ,ונימכה ונקתשכ-'וכו
 = לעב הדשב לבא--'וכו הרשב .(םיברל רקפה םהש ,םיברה תושר ידצב וא םיברה תושרב

 :- םיונע הברהש יפל ,תודחוימ תומא עברא םש ינעל ןיא ירהש) ונימכח ול ונקת אל תיבה
 = 7 0 הת ,(הדשב) הכותב ול הכז ןמחרהש יפ לע ףאו-"וכו בג לע ףאו .(ולצא םידמוע םירחא
 : אל ורצח ול היהתש הזל לבא ,האפ תחקלו הב ךלהתהל :ןמחרה ול הכז הזול
 4% .ידדצ ןטק בוחרב--אטמיסב .ולש--הידיד .התא רמוא סאו--תרמא יאו .ןמהרה ול הכז
 5 < .העיהתש ,ונימכח ונקת אל--ןנבר וניקת אל .םש םיקחדנ םיבר ןיאש-םיבר יקחד אלד
 --ייותאל ? יםוקמ לבב רמוא אוה אלהו-רמאק םוקמ לכב אהו .םדאל תונוק תומא עברא

 .ויתומא עברא םדאל ול תונוכ םש םגש -םיברה תושר ידצ .תוברל
 .ןיערפנ . הולמל--ריזחי אל .םהמ הבני הולמהש ,תועקרק דובעש--םיסכנ .תוירחא

 - . םהיפ לע םיבוג--םהמ
 = רטול םא -- וכו אמיליא ?וז חכלהב םיקסוע ונא ןינע | הזיאב -- ןניקסע יאמב

 הלאה תורטשב שישכ וליפא ןכ םטא ,םיעורפ םניא תורטשהש ,הדומ (הולה) בייחהשכ
 הבוג וניא הולמהש אהי ול--'וכו יהנ. ?הדומ הולה אלה ,ריזחי אל המל ,םיסכנ תוירחא
 < .(םירוכמ םניאש םיסכנמ) ןירוח ינבמ לבא ,(הולש רחאל םרכמ תולהש ,תועקרקט) םידכעושטמ
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 ןסינב תולל בתכ אָמְָש ןָעָשְיָחְּד :אָמַעַמ .וניה--אכהו ,הדומ בייחשכ םלועל
 ירמש לכ יִבָה יא .ןידכ אלש תוחוקל . ףרטמל יִתָאְו ,ירשת דע הול אלו
 אָה אָלֶא .יעיר יִנָה ,יִעִר אל יִרָמְש לכ יִבָה יהל שוחיִנ -ןמקל ותאְד
 יִכיִה הָלָחַתְכְל -ומע הולמ ןיאש יפ לע ףא הולל רטש ןיבתוכ : ןנתד
 ףרממל יִתֶאְו ,ירשת דע הול אלו ןפינב תולל בתכ אָמָש שוחינ ,והְניִבַתְכ
 . הישפנ דָּבְש אָהְב ,הָאְנְקְה ירטשב :יִפַא בר רמא ? ןידכ אלש תוחוקל
 אָנְמיקְואְו "ריזחי אל םיסכנ תוירחא ןהב שי םא. :יִנְתְקְד ןיחינתמ ,יִכָה יא
 יתאו ירשת דע הול אלו ןסינב תולל בתכ אמש, םושמו "הרומ .בייחשב,
 --האנקה .רטשב יא :זחַנ ? ריזחי אל יאמא-"ןידכ אלש תוחוקל ףרטמל
 : ּתְרְמִא אָהְּד ,שחימְל אָּכָל-האנקה אלד רטשב יא ,הישפנ היל דָבְעַש אָה
 ואְלַד יִרָטָשִּד בג לע ףא :יפא בר ל"א  ןֶניְבְתַב אל ּהיִרְהַב הולמ אבל יכ
 ,היל ערַתֶא ,לפנה ןּ- ןיינתמ ,ןניבתכ אל הידהב הולמ אכיל יכ האנקה
 וליפאו ול ןיכז .וימותחב-וידע :רמא יבא .בּותְכּו יִרָקִא אָמְליִּד ןנישְיָח
 ,האנקה ואלד ירטשב ּתַרָמָאִּד ןויכ :היִל אָיַשקּל םושמ : האנקה ואלד ירטש
 . בּותְכּו יִרקִאד 'שָחיִמְ אָכָל , ןניבתכ אל הידהב הולמל ּהיִמיִל יכ

 לבא ,הדומ הולהש ןפואב ןאכ םיקסוע ונא םוקמ לכמ  ,םנמא-'וכו םלועל ?הבוג אוה אלה
 הולהו-ירשת דע הול אלו .'וכו םיששוח ונאש ינפמ :ריזחי אל וליבשבש םעטה והז ,ןאכ
 תועקרקה תא איצוהל (הולמה אוביו) אבו--וכו יתאו .הול םרטב םיתניב ויתודש תא רכמ

 תורטשה לכ ירה ,(םיששוח ונא ךכל םא) אוה ךכ םא-'וכו יכה יא .ןידכ אלש םינוקח דימ
 --וכו ירטש לכ ?(ןמז רחאל סהילע וולש) ךכ םהל שושחנ (ןיד תיב ינפל/ ונינפל םיאבה
 שי הולמה דימ ולפנש ליאוה) םה םיער הלא לבא ,(לוטפ םהב ןיא) םיער םניא תורטשה לכ
 .(.ב וספק ארתב אבב) ונינשש הז--ןנתד אה אלא . (םהב רהזנ היח םירשכ ויה ילמלאש ,רמול

 האנקה ירטשב .שושחנ-שוחינ .(הלאכ תורטש) םתוא םיבתוכ ךיא-'וכו והניבתכ יכיח
 ויטכנגנתא חולמל םהב הנקמ הולהש) האנכה לש תורטש תודוא לע תרבדמ איחה הנשמה--'וכו

 תביתכ ןמזמ הלאה םיסכנה ןמ תובגל אוה יאשר ונממ הולי אלש ןיבו ונממ הוליש ןיבו םויהמ
 -'וכו יכה יא .ומצע תא (הלאה תורטשב) דבעש ירהש-הישפנ דיבעש אהד .(תורטשה

 תאולה תא ואר םא אלא םתוא םיבתוכ ןיא ,האנכה ירטש םניאש ,םיטושפ תורטש םא) ,ןכ םא
 ירבד תא ונעבק ונחנאו-אנמיקוא] .'וכו שי םא : הב הנוש אנתהש ,ונתנשמ ירה ,(תועמה

 אוה הזה רטשה םא-'וכו האנקה רטשב יא !אנ הארנ--יזחנ . הדומ :בייחהש ןפואב הנשמה

 שושחל ןיא--'וכו שחימל אכיל .ומצע תא הולמל ול דבעש הולה ירה ,האנקה רטש
 םו לע ףא .(האולהח רטש תא) םיבתוכ ונא ןיא ומע הולמה ןיאשכ : התא רמוא ירהש ,המואמ

 -ונתנשמ הנה ,םיבתוכ ונא ןיא ומע הולמה ןיאשכ ,האנקה לש םניאש תורטשש יפ לע ףא--'וכו

 . (הולמה ינפב אלש וליפא ותוא) ובתכו הרק אמש םיששוח ונאו וחכ ערוה (רטשה) לפנש ןויכ
 ןמ תובגל לכויש הולמל ול םיכוז ,רטשה לע םימותחה ,םידעה-ול ןיכז וימותחב וידע
 םג םחייתמ ,הולמה ילב וליפא הולל רטש םיבתוכ :ונינשש המו ,םתמיתח םוימ םידכעושמה
 ,רטשה תמיתח םוימ םינוקה דימ תודשה תא ףרטי הולמה םאו ,האנקה ירטש םניאש תורטשל
 ינפמ ,הזכ ןפואב הנשמה ירבד תא עבוק ייבא- היל אישקד םושמ .אוה ןידכ והשעמ

 ןיא ומע הולמה ןיאשכ :האנקה םניאש תווטשב רמוא התאש ןווכ :רבדה ול היה השקש
 96 .ובתכיו הרקי אמש ,שושחל ןיא- ירח-,םיבתוכ

 כ ,

 - חח
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 תא א \"זז

 . בַנְננָש ןודקפ ןיד
 (.א ,דל-.ב ,גל ףד)

 ,ודבאש וא ובנגנו םילכ וא המהב וריבח לצא דיקפמה .אָתיִנִתַמ
 --בנגה אצמנ ,אצויו עבשנ םנח רמוש :ורמא ירהש ,עַבָשְל הצר אלו םליש
 ימל .השמחו העברא ימולשת םלשמ-רכמו חבט ,לָּפָב ימולשת םלשמ
 םלשמ--בנגה אצמנ ,םלשל הצר אלו עבשנ .ולצא ןורקפהש ימל ? םלשמ
 ! םלשמ ימל .השמחו העברא ימולשת םלשמ--רכמו חבמ .לפכ ימולשת
 . ןודקפה לעבל

 : יִכיִרָצ ? םילכ ינתמל היל המלו ,המהב ינתמל היל המל .אָרִמְג
 שיפר םושמ ,אָליִּפַכ היל יִנקמֶד אוה המהב :אָנִמָא הָנָה ,המהב אָנַת יד
 ינקמ אל  ,אָמיִא-והְיחְריִט שיִפָנ אָלְּד ,םילכ לבא ,הקופָאל הלויעל | ּהָחְריִט
 , אָליִפָּכ היל ינקמד אוה םילכ :אָניִמָא הָוָה ,םילכ אָנַת יאו . אָליִפָּכ היל
 ימולשת םלשמ--רכמו חבט יכד ,המהב לבא ,'הָילַפִּ שיפנ אָלְ םושמ
 רב יִמַר הל ףיקתמ .אָביִרְצ ,אליפכ היל ינקמ אל ,אַמיִא -השמחו העברא
 ,ריאמ יברל .וליפאו ? םלועל אב אלש רבד הָנְקמ םדא ןיא אָהְו :אָמַח
 ידיבעד לָקָּב תוריפ ןוגכ :יִלִמ יִנָה , םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא :רַמָאְ
 רמיי ימ-אָבְננמִה רמול יִצְמִּת םאו ! אָבְננִמִה רמי ימ-אָבָה לבא ,ותֶאְד
 + רַטּפִמּ ידומ אָמְלִּ ,םֶלָשְמה רמיי .ימ--בנג חכתשמ יאו ?בנג הַכְתְשִמּד
 היונק יתרפ ירה-יִנָמְלַשְתּו הצרתו בְָנִתָשַכַל :ול רמואכ השענ :אבר רמא

 ירהש .די וב חלש אלו ןודקפב עשפ אלש ,םירמוש תעובש-עבשיל הצר אלו

 -םלשמ .'וכו םגח רמוש :םימכחה ורמא ירהש ,העובשב ומצע תא רוטפל היה לוכי אלה-ורמא
 .וימולשת לכ תא הנק ,ןודקפה רעב םלשש ןויכמ יכ--ולצא ןודקפהש ימל .בננה

 םיכירצ-יכירצ ? םילכ םנו המהב תונשל אנתל ול היה המל--'וכו ינתמל היל המל

 יתייה ,(דבלב) המהב אנתה הנש ולאש-'וכו אנת יאד .םילכ םגו המהב םג םינשנ תויהל ויה
 המהבה םא) לפכה ימולשת תא ול הנקמ אוה המהב ורבח דיב דיקפמ םדאשכ קר :רמוא
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  םושמ .(ולש ,בנגה אצמישכ ,לפכה םולשת היהי ,הימד תא ול םלשל הצרי אוהו ודימ בנגת

 (הערמל) האיצוהל (הברה הב חורטל ךירצ רמושהש) התחרט הבורמש ינפמ--'זכו שיפנד
 לעב) ןיאש רמא ןכל ,הבורמ וניא םהב חרוטה--'וכו והייחרט שיפנ אלר .(תפרל) הסינכהלו
 םא :רמוא יתייה ,םילכ הנש ולאו-'וכו אנת יאו .לפכה תא (רמושל) ול הנקמ (םילכה
 םתבנג לעש יפל) הבורמ םהלש לפכה ןיאש רנפמ ,לפכה תא ול הנקמ אוה םילכ ודיב דיקפה
 -אכירצ .רָמא-אמיא .(דבלב השו רוש תבנגב אלא םיגהונ םניאש ,השמחו העברא םימלשמ ןיא
 .אלה-אהו .הז לע השקמ-הל ףיקתמ . םילכ םגו המהב םג תונשל אנתל ול היה ךרצנ ןכל
 < ?בנגה וב בייחתנ אל ןיידעש ,לפכה תא רמושל דיקפמה הנקה ךיאו-'וכו הנקמ םדא ןיא
 "| ךרד ירהש) אובל םכררש-ותאד ידיבעד .םירומא םירבדה המב-ילמ ינח .רמואה-רמאד
  םאו ?(המהבה) | בנש רמאי ימ-אבננמד רמיי ימ . ןאכ--אכה | . (תוריפ תושעל לקדה
 . ?בנגה אָצַמִיש רמאי ימ  ,בנגהל הדיתע היהתש ,רמול ךתעד לע הלעת םאו-'וכו יצמית
 -='וכו ול רמואכ השענ ?(לפכ ימולשתמ) רֶטָפִיו הדוי אמש ,םלשיש רמאי ימ ,בנגה אצמי םאו
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 גג

 .רַבָשְנָש ןורקפ ןיד
 (.א ,אמ--,ב ,מ ףדע

 םוקמ םילעב הל ּודַחָי אלו וריבח לצא תיִבָח דיקפמה .אָּתיִנְתַמ
 ; רוטפ-הכרוצל ,בייח וכרוצל-הרבשנ ודי ךותמ םא ,הרבתשנו ּהָלְמְלַטְ
 םילעבה הל ודחי : רוטפ-הכרוצל ןיב וכרוצל ןיב ,הרבשנ הָחיִנַהֶשִמ םא
 ,בייח--וכרוצל ,החינהשמ ןיבו ודי ךוסמ ןיב ,הרבשת הלטלטו םוקמ
 . רוטפ-הכרוצל

 .םילעב תעד ןניָעָב אל :רמאד ,איה לאעמשי יבר %יִנמ אָה .אָרִמְג

 הצרת התאו בְָּנֶת םא :המהבה תא ול רפמש העשב ,רמושל דיקפמה רמא ולאכ השענ רבדח
 אהיש תנמ לע קפסב לטומה לפכה תא רמושל רופמל ריקפמל ול חונש יפל ,'וכו יל םלשל

 ויהש תודלובו תוזגב םנ הכזי ,ותיבל האבש העשה ןמ ולש איה םא ,ןכ םא-יכה יא .ןרקב חוטב
 יאמו ? תודלובו תוזגב הכוז וניאש ,אתיירבב הנשנ המלו--אי'נת המלא .העש התואמ הל
 ?תודלוו תוזיג תונקהל ותעד ןיאו לפכ תונקחל םדא לש ותערש ,תקספש קספה אוה המ-אקספ
 גהונ ,(יופצ וניאש םוקממ) םלועה ןמ אבש ,חבשהש אוה רבד לש ומתפ--'וכו אתלמד אמתס
 --ירמאד אכיא . תונקהל גהונ םדא ןיא ,המהבה לש הפוגמ אבה ,חבשה לבא ,הנקמ אוהש םדא

 ךומס .ןרקה תא יל םלשת-ינמלשתו .ול הרסמש חעשב-ול רמואכ השענ .םירמוא שי
 -לפכה ירה ,הזכ ןפואבו ךל היונק הרפה היהת התבנג ינפל המ ןמז--ךל היונק התביננל
 הלאה תואחסונה ינש ןיבש) םהיניבש לדבהה המ-והייניב יאמ . םלועל ואב רבכש תוריפ
 הנקה ירהש ,תודלוו תוזגמ תושקהל ןיא ןורחאה חסונה יפל-אריז 'רד אישוק ?(אבר ירבדב
 יפל ןכ םאו ,םגאב (הבנגה תעשב) תדמוע התיהש ןכ םג וא-'וכו ימנ יא .הבננהל ךומס ול
 אהתש ,ורצחב המהבה התיה אל הבנגהל ךומס ירהש ,לפכה תא רמושה הנק אל ןורחאה חפונה
 .ול .הנוק ורצח

 .תיבחה ליבשב וז תיוז ינליאשה :ול רמאל ,רמושה תיבב-םוקמ םילעב:הל ודחי אלו

 הב שמתשהל תיבחה תא לטלט רמושה םא-וכרוצל .לוטלטה תעשב ודי תחתמ-ודי ךותמ
 םוקמל ,רבתשהל החונ התיה םשש ,םוקממ הריבעהש ,תיבחה ךרוצל-הכרוצל .ומצע ךרוצל
 ןיבו וכרוצל הלחתמ הלטלטש ןיב-וכו וכרוצל ןיב .החינהש רחאל--החינהשמ .חוטב
 . הכרוצל הלטלטש

 וליפא ,החינהש רחאל תיבחה הרבשנ טאש ,הנשמה שארב הרמאנש ,וז הכלה-ינמ אה
 םיכירצ ונא ןיא-םילעב תעד ןניעב אל ?איה ימ לש ותעדל ,אוח רוטפ ,וכרוצל הלטלט םא
 תושרב איה ירה ,המוקמל תיבחה תא ריזחה רמושה םאו ,רמושה השעש המ עַרָי תיבחה לעבש



 .לארשי תורפס 0

 יבר ירבד . ריזחי בנגש םוקמל-םיכה ןמ עלפו רדעה ןמ הָלֶט בנוגה :אָיְנְתּ
 :אָיְרִיִא יאמ--לאעמשי 'ריא .םילעב תעד ךירצ :רמוא אביקע יבר .לאעמשי
 :המוקמד ,ודחי אָיעְּבִמ אל : רַמָאַה אָיִעְּבִמ אָל ?יִמַנ ודחי וליפא ,"ודחי אל.
 .םילעב תעד ןניִעב אָל ,אוה המוקמ ואלד ,ודחי אל וליפא אלא ,אוה
 ןיב ודי ךותמ ןיב ,הרבשנו הלטלטו םוקמ םילעבה הל ודחי :אָפיִס אָמִא
 .תעד ןניעב :רמאד ,ע"רל ןָאְתַא !"רוטפ הכרצל ,בייח וכרצל ,החינהשמ
 .נרמָאק אָיְעּבִמ אל ?ימנ ודחי אל וליפא ,"ודחי. אָיְריִא יאמ-ע"ר יא .םילעב
 = המוקמד ,ימנ ורחי וליפא אלא ,אוה המוקמ ואלד ,ודחי אל .איעבימ אל
 : ןנחוי .ר"אד ,ןיִא + ע"ר אָפיִסְ לאעמשי 'ר אָשיִר .םילעב תעד ןניעב ,אוה
 + אָמּוסְמ יִבָל היִרְתָּב ּיִנאַמ אנְלָבּומ ,אָנִּפ דחד "אָּבְלַא תיבח יל םגְרְתִמִּד ןאמ

14. 

 . תיִּבְר םּושָמ םירּוסַאה םירבּדה
 : ('ב ,דס ףד)

 ונממ רוכשי אלו םנח וריצחב רּודָי אל--וריבח תא הולמה .אָחיִנְתַמ
 . תיבר אוהש ינפמ ,תוחפב

 רָדַה :ורמאש יפ לע ףא :ןמחנ ר'א יִמויִִמ רב ףסוי ר"א .אָרְמג
 --וריצחב רדו ּוהָנְלַה ,רכש ול תולעהל ךירצ וניא ותעדמ אלש וריבח רצחב
 אל וריבח תא הולמה, : אָנִיִנֶת + ןל עמָשמ אק יאמ .רכש ול תולעהל ךירצ
 ,ןיִיִנְִממ ו תיבר אוהש ינפמ , תוחפב ונממ רוכשי אלו םנח וריצחב רודי

 ךירצ וניאו-ריזחי .םנח רמושכ וניד  יכ = ,היסנוא לע בייח רמושח ןיאו הלחתבכ םילעבה
 אל םאו-םילעב תערד ךירצ .המוקמל הבנגה תא בישהש ,עלסהו הלטה לעב תא עירוהל

 ומכ םחקלשמ יכ ,בנגנ עלסה וא תמ הלטה םא םתוירחאב בייח ,םתבשה לע םילעבה תא עידוה

 ו 'רל הנשמהםא-'וכו לאעמשי 'ר יא . הבשה הניא םילעבה תעירי ילב הבשהו ותושרב
 ודחי םילעבה םא וליפא ןה ,"םוקמ הל ודחי אל, הנשמה התרוהש וז הארוה איה המ ,איה
 :רמוא הנשמה לש אנתה--'וכו רמאק איעבמ אל ? רוטפ תויהל 7 ןכ םג ,תיבחל םוקמ

 -רמושהו תיבחל םוקמ ודחי םילעבה םאש ,אוה וב קפקפל ןיאש רבד :וב קפקפל ןיאש רבד
 .םיכירצ ונא ןיא--ןניעב אל .המוקמ והזש יפל ,אוה רוטפ םש הרבשנו הז םוקמל הריזחה

 .םוקמ םילעבה ודחי םאש ,וב רמאנש ,הנשמה ףוס תא (ראב) רומא ,ןכ םא--'וכו אפיס אמיא

 לש ותעדל (םינווכמ) םיאב הנשמה ףוס ירבד--'וכו עיירל ןאתא .רמושה בייח זא תיבחל
 ..שארש ןכתיה-'וכו לאעמשי 'ר אשיר .אוה בייח ןכ םג--ימנ ודחי אל וליפא . .אביקע 'ר

 .םגרתמד ןאמ .ןכ םנמא--ןיא ?אביקע 'ר פיע היחי ףוסהו לאעמשי 'ר יפ לע היהי הנשמה

 "ינא ,דחא אנת לש ותטיש יפ לע "תיבח דיקפמה,, לש הנשמה תא יל (ראביש) םגרתמש ימ-'וכו
 . ץחרמה תיבל וירחא וידגב תא (אשא) אשונ

 [ 0 רוה לבא .תריכשל חמו .ןניא תיבחשכ .ונויה-רבש ל תולעהל ךירצ וניא
 = .המ--אנינת ןל עמשמק יאמ | .רפח אל הזו הנהנ הזש ,הרידל תיב ול רוכשל גהונ היה
 .איצוהל אובא םא--'וכו ןיתינתממ יא .ונתנשמב תאז ונינש אלה ,הזב ןמחנ בר ונל עימשמ
 -רצחב ,םנח רצחב רודל רוסאש םירומא םירבד המב :רטוא יתייה ,ונתנשממ תאזה הכלהה תא
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 רצח לבא ,רנגימל דיִכָעְד אָרְכְִ אְָנַאָל אָמְיִקִד רצחב יל יִנָה :אִָמְא הוה
 :יִרָמָאְד אָּכַא .ל'מק ?אל אָמיִא--רגיִמְל דיִבָע אָלִד ארבגו אָרְנַאְל אָמָיק אלד
 אלש וריבח רצחב רדה :ורמאש פ'עא :ןמחנ ר"א ימוינמ רב ףסוי ריא

 תולעהל ךירצ--"ירצחב רּודְ) ינולה, ,רכש ול תולעהל ךירצ וניא--ותעדמ |
 והולה לבא--'יניולה, דימו ,"יִניִולַה. ןכש לכ--"ּותָוָלַה. רַמָאּד ןאמ .רכש ול
 . ,הב ןל תיל היא יִכָחְד אָתְּדַא ואָל אָרְקִעִמְד ןֶיְּב ט'מ .אל-
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 .ָּךַשֶמַה
 6.ב הפ ףד*

 יִתְמיִא. :ול רמאו םימד תצקמ ול ןתנו הדשה תא ול רכמ .אָתיִנְתַמ
 םא. :ול רמאו והדש לע והולה .רופא-"ךלש תא לוטו תועמ אָבָה ,הצרתש
 ךכו .ולש איה ירה-"ילש איה ירה ,םינש 'ג דעו ןאכמ יל ןתונ התא יא
 . םימכח יפ לע השוע ןינוז ןב םותיב היה

 בר .תוריפ לכוא רכומ :רמא אנוה בר ?תוריפ לכוא ימ .אָרְמְג
 ,"ינק ,תיָתַיִמ יכל. :רמאב-אה ,יִניְלְפ אלו .תוריפה תא ןיִשְלשמ :רמא ןנע
 / ."וישכעמ ינק ,תיתיימ יכל. :רמאד -אה
 -'וכו רצח לבא .רפח הזו הנהנ הזש ,הרידל תיב ול רוכשל גהונה (הולמב) שיאבו הריכשל תדמועה

 הזו הנהנ הזש) רופא וניאש רמוא יתייה ,רוכשל גהונ וניאש שיאבו הריכשל תדמוע הניאש רצחב לבא:

 .םירמוא שי-ירמאד אכיא . רופא ןכ םג הזכ ןפואב וליפאש ,ןמחנ בר ונל עימשמ ןכל ,(רסח אל

 רמאד ןאמ .רופא ,ורצחב רוגי הז רכשבו והוליש שוריפב ולרמאשכ לבא-ירצחב רורו יניולה
 ,ורצחב רודיש ,ומע הנתה אלשכ ונייח "והולה,, :ןמחנ בר ירבד תא חסנמש ימ) רמאש ימ-'וכו

 לבא .תיבר תרותב ורצחב רודל ומע קסופ ירחש-יניולה ןכש לכ = .רוסא ןכ יפ לע ףאו
 הירבד תא עובקל ךירצ ,הולה תיכב םנח תריד תרסואה ,ונתנשמל עגונבו .רופא אל-אל והולה

 ? םעט המ-אמעט יאמ .ךכ רחא וא האולהה תעשב םא ,הולמה םע תאזכ קספ הולהש ןפואב =

 ןיא) םולכ חזב ונל ןיא ,והולה (טנח ורצחב רוגיש) ןכ תעד לע אל הלחתמש ןויכ--'וכו ןויכ-
 .(תיבר םושמ הזב םיששוח ונא-

 תועמה רתומ תא איבתשכ : רכומה ול רמא םא אקודו .ןכ תושעל-רוסא . חק-לוט

 תוריפ תא ךכ ךותב רכומה לכאי םאש ינפמ ,ןכ תושעל רוסא ,התעמ ךל יונק הדשה אה*-
 ירה ןכלו ,רכמה םוימ ול יונק היה הדשהש אצמנ ,תועמה תא הנוקה ךכ רחא איבישכו ,הרשה
 אל .ילוא ,וישכעמ תוריפה תא לכאי הנוקה םאו ; תועמה תַנֶתִמַה רכשב וז תוריפ תליכא היהת

 תועמהו ול יונק היה אל הדשהש אצמנו ונממ לבקש המ ול ריזחי רכומהו תועמה רתומ תא אובי
 . תוריפה תא תעה לכ לכא הרכשבש ,הולמ אלא ויה אל רכומל ןתנש תונושארה.

 תא םיתניב לכוא ימ ,תועמ תצקמ הגוקה ןמ לבקו וחרש רכמשכ-תוריפ לכוא ימ
 זאו תועטה רתומ תא הנוקה איביש רע ,שילש יב תוריפה תא םידיקפמ-ןישלשמ ? תוריפה

 = ברו אנוה בר ןיאו-ינילפ אלו .רכומל תוריפה תא ריזחי--אל םאו ,תוריפה תא שילשה ול ןתי

 , לכוא רכומהש ,אנוה בר רטאש) הז--ינק תיתימ יכל רמאד אה .הז לע הז םיקלוח ןנע
 | ,הדשה תא הנקת זא תועמה רתומ תא איבתשכ : הנוקל רמא רכומה "סא אוה ירה ,(תוריפה תא
 | ינק .תיתימ יכל רמאד אה .רכומל הרשח ךייש ןיידע ,תועמה תא איבי הוש רע ןכלו
 תא איבתשכ :הנוקהל רכומה רמאשכ--(תוריפה תא םישלשמש ,ןנע בר רמאש) הזו--וישכעמ -
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 :,ןירתומ םהינשש םימעפ-איִיָח יבר יבד תיברב :אָרַּפַפ בר יִנָּת
 םימעפו ,רוסא חקולו רתומ רכומהש םימעפו ,ןירוסא םהינשש םימעפ
 -ןירתומ םהינשש .םימעפ : : ּהיִרָתְב אבר יִנָע .רוסא רכומו רתומ חקולהש
 יכ5, : ל"אד-ןירוסא םהינשש םימעפ :'ָךֶא  רועישכ ינק, :היִל .רַמָאְד
 ו = 0 חקולו רתומ רכומ םימעפ ;"וישכעמ ינק ,תיתיימ

 אלה \ עשוהי ברד ּהיִרָב אנוה ר"א ? "ןירוסא םהינש. אָנִּמ ןאמ ."ףבג האולה |
 . רתומ תיברב דחא דצ :רמא אה-י"ר יאד ,הדוהי יברכ

 אל ,םרכומל הָצְרִּתְשִכְל, :ול רמאו הדש ול ןכשמ  ,תיב ול ןָּבְשִמ
 םימדבי אָגַת ןאַָמ .רתומ -'ֶהָיוָשּב. ,רוטא--'ּולָּלַה םיִמָּדַב יל אלא םרכמת
 יבר יאד ,הדוהי 'רכ אלד :עשוהי ברד הירב אנוה בר רמא ? רומא "וללה
 .רתומ תיברב דחא רצ : רַמָאָה--הדוהי

 םריזחה ,תועמ יל ּויהישְבְל, :ול רמאו הרש ול רכמ ,תיב ול רכמ
 בר .רמא ?אנת ןאמ :רתומ-"ךל םריזחא , תועמ ךל ויהישכל, ,רוסא--"יל
 דחא דצ : רמאה -הדוהי יבר יאד ,הדוהי 'רכ אלד :עשוהי ברד הירב אנוה
 יל"אר אפיס :אבר .רמא ! אָפיִמ אנש יאמו אָשיִר אָנָש יאמ .רתומ תיברב
 . היתערמ

 ךכלו םויהמ ול יונק הדשה אהי ,יאנתה תא םייקי םא ירהש) וישכעמ הדשה תא הנקת ,תועמה
 < -  .(תועמה תנתמה רכשב היהת וז הליכאש יפל ,תוריפה תא םיתניב לוכאל רכומהל רוסא

 --'וכו םימעפ .אייח 'ר תנשמבש תיבר תוכלהב--אייח 'רד תיברב .הנוש--ינת
 אבר היה--הירתב אבר ינע .םירוסא יתמו םירתומ םהינש יתמ ,שרופמ היה אל וז הנשמבו

 וישכעמ המדא ידשב הנק--ךזוז רועשכ ינק ,ותרבס יפל הנשמה תא שרפמו וירחא הנוע

 -רכומהו ,ויתועמ רועשכ חקולה : תוריפה תליכאב םירתומ םהינש ןכלו ,יל תתנש ,תועמה רועשכ
 -הדשה ,תועמה תא איביש דעו) התעמ הנקת ,תועמה תא איבתשכ-'וכו תיתיימ יכל .רתומב
 .יאזוזו .זא הרשה תא הנקת ,תועמה תא איבתשכ--ינק תיתיימ יכל | . (אוה רכומה לש
 חקולה לש אוה ירה ,וישכעמ הרשה תא ול הנקהש ןויכמו ,ךלצא האולה הנייהת יתועמו--'וכו
 אוה ימ--'וכו אנת ןאמ  .תועמה תַנֶּתִמִה רכשב וז הליכא זא ,תוריפה תא רכומה לכאי םאו

 -ידיל אובי םא קפסב לטומ רבדהשכ-רחא דצ .ונב--הירב ?םירוסא םהינשש ,רמואה אנתה

 שו--ףסכה רתומ תא םלשי אל חקולהו תוריפה תא לכאי רכומה םא) אובי אל םא וא תיבר
 .(תיבר ןאכ ןיא-ףסכה תא םלשי חקולה םא לבא ,תיבר ןאכ

 .האולחה תועמ לע םיטעוט םימד ,םרכטל אובישכ ,ול ףיסוהל ומע קספשכ-וללח םימדב
 עובי אלש דחא דצ שי ןאכ םג אלהו-דחא דצ .הדשהו תיבה לש םיושב-םהייושב

 הצרי םא ,הרוהי 'רלו לול תיבה תאו הדשה תא רוכמל הצרי אל םא ונייה ,תיבר ידיל
 .קספש םימדה תא לבקל הזל רתומ ,םרכמל

 ריזחת תועמ יל ויהישכש תנמ לע ךל רכומ ינא--יל םריזחה תועמ יל ויהישכל
 תז היה ירה ,תוריפה תא הנוקה לכאשכו רכמ הז ןיאש אצמנש--רוסא .רכמה תא יל

 .ומצעמ רכומל תאז רמא הנוקה-ךל םריזחא תועמ ךל ויהישכל .ויתועט תנתמה רכשב
 - שאר הנוש המב-'וכו אשיר אנש יאמ ?רופאש  רמואה אנתה אוה ימ--אנת ןאמ
 .הנוקהש--היתעדמ ל"אד ?רתומש וב רמאנש ,אתיירבה ףוסמ ,רוסאש וב רמאנש ,אתיירבה

 -רוחש יפ לע ףא יכ ,רתומ ןכל ,ןיד תיבב ועבתל לכויש אלו ול ריזהי הצרי םאש ,רכומל רמא |
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 וז

 . ןוּכָשפַה לַע תּיְיְחַא
 : : (.ב ,א ,בפ--.ב ,אפ ףד) |

 . "רכש רמוש--ןוכשמה לע והולה,

 ןוכשמה לע וריבח תא הולמה :אָיְנִתְד ?רועילא 'רכ אלד ןיתיִנְתמ אָמיִל
 :רמוא אביקע יבר .רזעילא יבר ירבד .ויתועמ לוטיו עַבָשְי ,ןוכשמה דבאו

 ודבא--ןוכשמה דבא ?ןוכשמה לע אלא ינתיולה םולב, :ול רמול לוכי =
 : לכה ירבד-םהילע ןוכשמ ול חינהו רטשב זוז ףלא והולה לבא "! ךיתועמ
 ונְכְשֶמְש-ןאכ :אָיָשַק אלו ,א"ר אָמיִת וליפא .ויתועמ ודבא ןוכשמה דבא |

 והולה,; ידיאו ידיא אהו .ותאולה תעשב אלש ונכשמש--ןאכ ,ותאולה תעשב
 והולהש-ןאכ ,תועמ והולהש--ןאכ :אישק אל אלא ?יִנְתְק "ןוכשמה לע
 ,םנח .רמוש--תועמ והולה. :רמוא הדוהי יבר :אפיִס יִנָתְקּדִמ :אָהְו .תוריפ

 יבר הלוכ ?היל יִנָש אָל אָמַק אָנִתְלִּה לָלְּכִמ ,"רכש רמוש--תוריפ והולה
 .רכש רמוש-ןוכשמה לע והולה, :יִנָתְק יִכָהְו אָרְּפִחַמ יִרופחו איה הדוהי
 יברש ,םגח רמוש--תועמ והולה לבא ,תוריפ והולהש ?םירומא םירבד המב
 יִכָה יא ."רכש רמוש--תוריפ והולה ,םנח רמוש-תועמ והולה :רמוא הדוהי

 שארב לבא ול ורכומו רזוח אוה התעו ולש רכמה היה התע דע הנה ,ויתועמ תא לבקו
 .רכמ רכמה היה אל הלחתמש אצמנ ירה ,ול ריזחהל ךירצ אהיש ,ומע הנתהש ,אתיירבה

 ותרימש דעב הוצמ רכש אוה לבקמ--רכש רמוש | .ןוכשמה לע תועמ-והולה
 .ןוכשמה תא

 .אתיירבב הנשנש--אינתד .רזעילא 'ר ירבדכ הניא ונלש הנשמהש רמאנ--אמיל

 אלא ,ונממ תובגל ןוכשמ חקול םדא ןיאש ,אוה םנח רמוש יכ ,ןוכשמב עשפ אלש--עבשי
 .רחא םוקממ אוה הבוג ,דבא ןוכשמה םא ןכלו ,רופכל  לכוי אל הזש ידכ ,ויתועמב חוטב תויהל |

 םהירבדל-לכה ירבד ?ןוכשמה לע קר יתוא תיולה אל םאה--ינתיולה םולכ .חקוו--לוטיו
 תובגל ןוכשמה תא חקל יאדוב הזכ ןפואבש-ויתועמ ודבא .(תהאכ עירו א'ר לש) לכה לש
 רופכל םגו תובגל ןכיהמ הולמל ול שי ןכ םאו תועקרק דובעש וב שי רטש םתס ירהש ,ונממ
 .ונממ תובגל התיה ותעד ,ןוכשמה תא תאז לכב ותחקבש אופא רורב ירהו לוכי הולה ןיא

 ןיאו--אישק אלו .איה רזעילא 'ר ירבדכ ונתנשמש רמול וליפא התא לוכי-אמית וליפא |
 ןוכשמה לע הולמהש רזעילא 'ר רמאש הזב-ןאכ .רזעילא 'ר ירבד לע הנשמה ירבדמ הישוק
 -ותאולה תעשב אלש ונכשמש ןאכ .האולהה תעשב ותוא ןּבָשַמ םא ונייה ,אוה םנח רמוש
 תא ונממ עבתשכ ,האולהה רחאל ותוא ןכשמש ןפואב םה אוה רכש רמושש ונתנשמ ירבדו
 ןוכשמה תא חקלש יאדו ירה הז ןודינבש ,ןיד תיב יפ לע ּוטְּבָשַמו ול םלש אלו ןיד תיבב ויתועמ
 (אתיירבה לש אנתהו הנשמה לש אנתה) הזו הז אלה--'וכו ידיאו ידיא אהו .ונממ תובגל
 . -ןאכ .אתיירבב-ןאכ .האולהה תעשב ונכשמש הזמ עמשמש ,"ןוכשמה לע  והולה, הנוש
 = ןוכשמ ונממ חקלשכו ביקרהל תוריפה ךרד יכ ,אוה רכש רמוש ןכלו-תוריפ והולה . ונתנשמב
 , *ר :הנשמה ףוסב אנתה הנוששמ אלהו-אפיס ינתקדמ אהו .ונממ תובגל ותעד אופא התיה
 | תועט והולה ןיב לידבמ וניא (הנשמה שאר לש) ןושארה אנתהש ,עמשמ ירה "וכו הדוהי
 \ הנשמהש אלא ,הדוהי 'ר יפ לע איה הנשמה לכ-'וכו איה הדוהי 'ר הלוכ ? תוריפ והולהל
 רמאנש) ונתנשמ המק ןכ םא-'וכו יכה יא | .'וכו והולה :אנתה הנוש ךכ תמאבו איה הרסח
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 יברכ אלד ןיִתיִנְתַמ אָּתְרּוחְמ אלא ? אביקע יברכ אלד ןיִחיִנְתִמ הל הָמִק
 רמאד ,יִנלְּפִמ אק לאומשרבו יז רועיש ןוכשמ יִוש אָלְדְב אָמיִל .רזעילא
 אָלְיַמְר אָּתִה חיל חנו היִרְבַחְל יז אָפְלַא היִפואה ןאמ יאַה. :לאומש
 רועיש ןוכשמ יוש אָלְרְב יא ?"יןּז אָּפְלִא ודבא -אָלָּנַמָד אָּתק דבא ,והְיולע
 יִנְלַפִכ אקו יזוז רועיש יִוָשָדְב-אָכָהְו ,לאומשד והָל תיל אָמְלָט יִלְבְד--יוז
 =: רמאנש ?ןוכשמ הנוקש ,בוח לעבל ןינמ :קחצי 'ר  רמאד ,קחצי 'רדב
 לעבל ןאכמ ?היִל אָנְמ הקרצ-ןוכשמ הנוק וניא םא ,ג"הקַהצ הָיהִּת ףֶלּ
 = תעשב אלש ּוְכָשִמְּב קחצי 'ר רמאד ,רומָא ? אָרְּבְסִתְו .ןוכשמ הנוקש בוח
 תעשב אלש ונכשמ אלא ? רמא ימ-ותאולה תעשב ונכשמ לבא ,ותאולה
 ותאולה תעשב ונכשמב אכהו ,קחצי יברד ּוהָל תיא אָמְלְָע יִלְּב-ותאולה
 רמושכ :רמא הבר-הדיבא רמוש :רַמְתאְּד .יִנְלַּפִמ אק הדיבא רמושבו
 < המושב אל ? איה יִאָנִּת ףסוי ברד אָמיִל .רכש רמושכ :רמא ףסוי בר ,םנח
 ןוכשמל ךירצ הָוְלַמּב -אכהו ,ףסוי ברד הל תיא אל יִלְכְד-הדיבא

 ,דכ סילכדנ

 "תועמה ודבא ןוכשמה דבא, :רמואה) אביקע 'רכ אלש (אוה םנח רמוש תועמ והולה םאש הב
 אלא .(אביקע 'ר פיע איה ריאמ 'ר לש הנשמ םתס לכש ,(ו"פ ףד ןירדהנס) אוה לבוקמ ירהו

 'רש רמאנ-'וכו אמיל , רזעילא 'רכ הניא ונתנשמש ,אוה רתויב ןוכנהו רָנָחַמַה-'וכו אתרווחמ

 (והולהש תועמה) םיזוזה רועש תא הוש וניא ןוכשמהש ןינעב םיקלוחמ אביקע 'רו רזעילא
 ,(ןוכשמל) םהילע לגמה די ול חינהו ורבחל םיזוז ףלא הולהש ימ-'וכו ןאמ יאה .לאומש ירבדבו
 רבוס וניא ןושארה :אביקע 'רו רזעילא 'ר םיקלוחמ הזבו) םיזוזה ףלא ודבא לגמה די הדבאשכ
 אלא הולמה וחקל ונממ תובגל אל ,הולמה ףסכ רועשכ הוש וניא ןוכשמה םא ירהש ,לאומשכ
 תרותב ץפחה תא ונממ חקלש ,לאומשכ רבוס אביקע 'רו ,םנח רמוש אלא וניאו םתס ןורכזל קר
 ,ארמגה הנשמו--'וכו יוש אלרב יא . (ויתועמ תא הבונ וניא ול והריזחה אלש ןמז לכו ןוכשמ
 (אביקע 'ר .םגו רזעילא 'ר םג רמולכ) םלועה לכ ,תועמה רועש תא הוש וניא ןוכשמה םאש
 םולכ דיספמ ,ןוכשמה ול דבאש ,הולמה ןיא רזעילא 'רלש) לאומשכ (םירבוס םניא) םהל ןיא
 רועש הוש ןוכשמהשכ : ו םה ןאכ אלא ,(ןוכשמה לש ויוש יפכ קר דיספמ אוה אביקע 'רלו
 אנמ .ול ורקיש ןיפנואה לע בייחתהל -ןוכשמ הנוקש . קחצי 'ר ירבדבו (האולהה לש) תועמה
 'ר רמאש ,רמול התא לוכי אלה-'וכו ךומיא ?רבוס התא ךכ יכו--ארבסתו .ול ןינמ-היל
 ,ןיד תיב חילש י"ע חקלנש ,ןוכשמב רבדמ בותכה ירהש-ותאולה תעשב אלש .'וכו קחצי

 ןלהל) די'ב חילש י"ע ןוכשמה תאצוהב הזה ןינעה תא המיקה ארמגהו "דמעת ץוחב,, רמאנש

 אמלע ילכ .ונטמ תובגל וחקל ירהש ,ןוכשמה תא הנוק בוח לעבש יאדו הזכ ןפואבו ,(ניכ

 --רמתאד . םיקלוחמ םה-ינלפימ אק . קחצי 'ר רטואש הז (םירבוס) םהל שי םלועה לכ--'וכו

 -םנח רמושכ .ותיב לא הסינכהו הדבא אצמ שיאשכ-הדיבא רמוש .הנשנש ,רמאנש

 .: ףסוי .ברד אמיל .התרימש לע הוצמ רכש לבקמש יפל-רכש רמושכ .םנח רמושכ וניד
 יאדו הבר ירכדב ירהש) םיאנת לש תקלחמ יפל םה ףסוי בר ירבדש ,רמול שיה-איה יאנת
 < םיכירצה ףסוי בר ירבדל עגונב לבא ,הברכ רבוס וניא אביקע 'ר יכ ,םיאנת לש תקלחמ שיש
 קר--'וכו הרבא רמושב אל . 9ףפוי ברכ רבוס וניא רזעילא 'רו םיאנתכ םהש ,רמול ונא
 ותומכ רבוס רזעילא 'ר םנש ,רמאל לכוי ףסוי בר לבא ,םיאנתה תקלחמ יפל םה הבר ירבד
 יפל ,הולמה תא רזעילא 'ר רטופ אתיירבב ,ןאכ לבא ,הדבא רמושב ןוגכ ,הוצמ שיש םוקמב
 ותרכשהבו ושומשב תיחפהל ידכ ,וריכשהל וא וב שמתשהל- -ןוכשמל ךירצ .הוצמ הזב ןיאש

= - 
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 ואל :רבס רמו ,רכש רמוש יוָקְו והולהש דיִבע אק הוצמ :רבס רמ ,יִנְלפמִ
 , םנח רמוש יוהו ,ןיוכתמ ותָאְנְהְּלַש , דיבע אק הוצמ

 . גו

 .לָאושה תּוירחא תכְלָה
 5 (:ב 8 ,טצ-+ב ,חצ ףר)-

 דיב ,ודבע דיב ,ונב .דיב ול הָחַָלְשּו הרפה תא לאושח .אָתיִנְתִמ =
 רמא . רוטפ-חתמו לאוש לש וחולש דיב ,ודבע דיב ,ונב דיב וא ,וחולש

 .הריזחמש העשב ןכו .בייח--התמו החלשו ,"חלש.
 דבעב :לאומש רמא !ובַב דיכ דבע די ?בייח ודבע דיב .אָרְמְנ

 השענ ,ינענכ דבעב אָמיִת וליפא :רמא בר .ּהיִפּוג היל נק אלד ,ירבע
 החלשו הרפה לאושה, : יִָביְתיִמ ."אבת איחו לקמב ּהָשיִּכַה. : היל רמואכ
 ןיִמיִנְמִמ--לאומשל אָמְלָשַּב + 'רומפ-ודבע דיב .בייח--וחולש דיב ,ונב דיב ול
 אל :בר ךל רמא ?אָישק-ברל אלא ,ינענכ דבעב--אָתָיְרַּב ,ירבע דבעב
 ."אבת איהו לקמב השיכה, :היל רמאב אָמְא אלא ,"היל רמאכ השענ, אָמיַה
 --"אבתו לקמב השיכה, :ל"או '?ימ דיב. : ל"או ,"ךתרפ ינליאשה, :רַמְּתאְד
 ליאשמ תושרמ תאציש ןויכ :בר רמא ,ָהּוּבַא רב הבר רמא ,ער רמא
 :ל"או '? ימ דיב. :ל"או ,"ךתרפ ינליאשה. :היל עָיִסִמ אָמיִנ . בייח- התמו

 ןכלו-רכש רמוש יוהו .השוע אוה-דיבע אק .רבוס אביקע 'ר--רבס רמ .בוחה ימד תא
 .רזעילא 'ר-רבפ רמו .(הוצמה רכשב) רכש רמוש הוה אוה |

 חתמ םא-רוטפ .ליאשמה לש ונב דיב הרפה תא לאושל חלש ליאשמה--ונב דיב

 דיב ,וחולשו ודבע דיב ,ונב ריב לאושה חלש םא--הריזחמש העשב ןכו .לאושה רוטפ ,ךרדב

 ,יל החלש : ליאשמה ול רמא םאו ; לאושה בייח ,ךרדב התמו ליאשמה לש וחולשו ודבע דוב ,ונב

 ... לאושה רוטפ ,התמו החלשו ,חלש : ליאשמה ול רמאו 'וכו החלשמ ינירה : לאושה ול רמאש וא =
 | החלש ליאשמהו ,ךדבע דיב יל החלש :ליאשמהל לאושה רמאשכ--בייח ודבע דיב

 האצי אל המהבה אלהו ,(הנשמה הרמאש ומכ) לאושה אוה בייח םנמואה ,ךרדב התמו ודבע דיב
 ינק אלד ? לאושל הכילוה ומצע אוה ולאכ אוה ירחו ובר דיכ דבע די יכ ,ליאשמה תושרמ
 םא וליפא--אמית וליפא .ובר ריכ ודי ןיא ןכלו ,וברל ול יונק ופונ ןיאש--היפונ היל
 ,יחא--אובת איהו .הנכה-השיכה .ליאשמל רמוא לאושה ולאכ--היל רמואכ . רמאת

 -יביתימ .לאושה תושרב הדמע ,רמוש י"ע ןיבו רמוש אלב ןיב ,םילעבה רצחמ האצישמ ןכלו
 :ול רמא לאושהש ןוגכו ליאשמ .לש ונב דיב החלש ליאשמהש--ונב דיב .םיארומאה םיבישמ
 . ךדבע דיב יל החלש :לאושה ול רמאשכ וליפאו-רוטפ ודבע דיב .ךנב דיב יל החלש
 .הנשמה לע אתיירבה ןמ הישוק-אישק .ונתנשמ-ןיתינתמ ,אוה ןוכנ ,חנית--אמלשב

 בר פ"ע הנשמה תא םקָה) רומא אלא ,'ול רמוא ולאכ השעג, רמאת אל--'וכו אמית אל
 ותושרב הדמע ורצחמ האצישמ ןכלו ,ילא אבת איהו לקמב הנכה : שוריפב ול רמאש ןפואב

 אנתהש רמאנ--'וכו אמינ . הנשנ ,רמאנ-רמתיא .רטפהל לוכי וניא ודבע דיב חלשש ינפמו =
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 = יא .בייח ,התמו ליאשמ תושרמ תאציש ןויכ-"אבת איהו לקמב השיכה,
 == / לש ורצחמ םיִנָפל לאוש לש ורצח התיהש ןוגכ ?ןיְקַסָע יאמְב אָכַה :ישא
 < אֶל ? ארמימל יאמ -יִבָה יא .אָלְזַא םֶתָהְל יאָהַנ-הל החלשמ יִכְּד ,ליאשמ
 = םֶתָח אָמְיִק אָמְלִּד ,היִתְפַר אָכְמְַפ אָל :אָמיִהְד והמ ,אָחצְנ אָּכאְר ,אָכיִרצ
 < 0 .היתעד אכמפה ןל עמְשמ אק !אֶָהְל אָלְָּ אְָתֶא אָלְ
 אל-וב עקב אל ,ואנְק-וב עקב ,וריבחמ םודרק לאושה :אנוה יא | =
 אלא ?הָליִאְש תַעְשְמְר הרפ אָנָש היאמ ?ןיסנואל אָמיִליִא ?יאַמְל ..ואנק
 רַדָה ליִאְשמ יִצָמ-וב עקב אל ,ליאשמ יב רדָח יִצְמ א5-וב עקב :הֶרוחל
 < לעמ -שָדְקַה לש םודרק ליאשמה. :ימא ר'אד ,יִמַא .יברד אָניִלְפּו .ּהיָב
 --ואנכ אל יאו .'הָלחְתַכְל וב עקבל רתומ וריבחו ,ובש האנה תבוט יפל
 הינקל אלו .היִרְדַהְכ הליחתכל וב עקבל רתומ וריבח יִאַמָאְו ?לעמ יאַמַא
 הכישמ ּונקְּתַש ךרדכ :רזעלא יבר רמאד ,רזעלא יברד אָניִלְּפּו ?לועָמָל אלו
 הכישמ ונקתש םשכ :יִכָק יִמנ אָיְנִ .םירמושב הכָישמ ונקת ךכ ,תוחוקלב

 יאמב אכה .'וכו ךתרפ ינליאשה :אתיירבב רמאנש ,בר לש ותעדל עייסמ אתיירבה לש
 " לש םינפבמ התיח לאושה לש ורצחשכ ,םיקסוע ונא (ןינע הזיאב) המב אתיירבב ןאכ-ןניקסע
 הנכמו הרפה תא חלשמ ליאשמה םאש-'וכו החלשמ יכד .הכות לא החותפו ליאשמה רצח
 - לאושה וילע לבקמ הז ןודינב .ןכלו (לאושה לש ורצחל) םשל תכלוה איהש יאדוב ,לקמב
 ,םיברה תושר ךרד רובעל הכירצ התיה םא לבא ,לואשמה לש ורצחמ אצתשמ ותושרב דומעתש
 דע ותושרב דומעתש וילע לבק אלו ,רמוש אלב ליאשמה הנריקפיש ,לאושה תואי אל ילוא
 < המ ,(לואשמ לש ורצחמ םונפל התיה לאוש לש ורצח םא) ןכ םא-'וכו יכה יא .ודיל אובתש
 אכירצ אל ? בייח לאושהש ,וילאט ןבומ רבדה אלח ,תאז רמול אתיירבה לש אנתה היה ךירצ
 תויוז ליאשמה רצחב שיש ןפואב אוה ןינעהש ינפמ ,רמאהל תאזה הכלהה התיה הכירצ--'וכו

 = ותעד ןיאש ,רמאתש רשפא-'וכו אמיתד והמ . אבחהלו םשל טמתשהל המהבה הלוכיש ,תונפו
 .רשי ךלתו אובת אלו םש דומעת אמש יכ ,(וילא אובת המהבהש החוטב) תכמומ לאושה לש
 1 . תכמוס ותערש ,אנתה ונל עימשמ ןכל-'וכו ןל עמשמ אק . (ורצח לא)

 ןינעל ,רמאל םא--ןיסנואל אמיליא ?םודרקה תא הנק ןינע הזיאל ,המל--יאמל
 הנק לאושהש ,הרפה הנוש המב--כ\ אנש "יאמ .(בייהתי ,סנוא הזיא עראי םאש) ןיסנוא

 רוזחל ליאשמה אב םאש--הרזחל ?הב הדובעה תעשמ אלו הליאש תעשמ ןיסנוא ןינעל התוא =,
 וב רזוח תויהל ליאשמה לוכי וניא--'וכו יצמ אל .ול ליאשהש ןמזה ימי ךותב ונממ ועבותלו |

 ליאשמ יצמ .ןמזה לכ ךשמל העיקבה תדובעב והנק לאושהש יפל ,ותליאש ימי ולכיש דע
 אנילפו . םירמושב גהונ הכישמ ןינק ןיאש רבופ אנוח בר ייכ ,רזוח תויהל ליאשמה לוכי-'וכו
 8 = שדקהל םלשל ליאשמה בייח--'וכו לעמ .ימא 'ר לש ותער לע תקלוח תאזח הכלהה--'וכ]
 : רמולכ) הליאשה .רפח דעב הבוט ול קיזחמ לאושהש הזב הגהנ אוהש האנהה ךרע יפל
 עקבל רתומ .(הבוט ול קיזחמ היהי ורבחש ידכ ,ולשמ רפחנ תויהל םדא הצור חמכ םידמוא

 גנשש ןויכמש ,שדקה לש אוהש ודיל םודרקח אבש רחאל עדישכ וליפא--חליחתכל וב
 אל םא--ואנק אל יאו .ןילוחל וז האנה האצי ,שדקהל האנה תבוט ימד בייחתנו ליאשמה
 הירדהנ ?לאושה וב עקבש םרטב ליאשמה לעומ הטל ,הדוכעב קר אלא ,הכישמב ותוא הנק
 ?(ליאשמה) לועמי אלו (הדובעב) והנקי אלו וגריזחי (שדקה לש אוהש ול עדונ םא)-'וכו

 =  .רזעלא 'ר ירבד לע ןכ םג תקלוח אנוה בר לש הכלהה התואו--רזעלא 'רד אגילפו
 ₪ 4 ₪ : .םינוקב--תוחומלב .הכישמ לש ןינק--חכישמ
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/ 
 ב

 רטשבו ףסכב תינקנ עקרקש םשכו ,םירמושב הכישמ ונקת ךכ ,תוחוקלב
 ? היָתְדיִבַע יאמ תוריכש .הקזחבו רמשבו ףסכב הנקנ תוריכש ךכ ,הקזחבו
 . עקרק תוריכש :אָּבְסִח ר'א

 ג

 .ןיִפיִלָח תוכְלֶה |
 א ק ףד)

 ינש ול ויה .וקולחי-"ֶּתְחַקְלְשִמ, :רמוא הזו ,"יתרכמ אלש דע, :רמוא הז
 , הנטק תחאו הלודג תחא ,תודש יתש ןכו ,ןטק דחאו לודג דחא ,םידבע
 רכומה .לודגב הכז-"עדוי יניא. :רמוא הָלַהַנ ,"יתחקל לודג, : רמוא חקולה
 + רמוא הז .ןטק אלא ול ןיא-"עדוי יניא, : רמוא הֶלַהְו ,"יתרכמ ןטק, :רמוא

 יניא. :רמוא הז .רכמ ןטקחש ,רכומה עַבָשָי-'ןטק. : רמוא הזו ,"לודג,
 . וקולחי--"עדוי יניא, :רמוא הזו ,"עדוי

 ?(הכישמב םינקנח ,םילכ תוריכש ןינעל 'וכו הכזח לש הביט המ) והשעמ המ-היתדיבע יאמ
 ריכשמהשכ וא ,ףסכ רכושה ול ןתנשמ ,הדש וא תיב ורכחל םדא ריכשהשכ--עקרק תוריכש

 .רוזחל לוכי טהמ דחא ןיא ,וב קיזחה רכושהשכ וא ,ודיל ורסמו רטש ול בתכ

  ץפח תא םיפילחמה ןמ דחא ךשמ םאש אוה ןיפילחה ןידו--רומחב הרפ ףילחמה

 -ותחפש רכומה .וילעב תיבב ןיידע אצמנ אוה םא ולופא ,ינשה ץפחה תא ורבח הנק ,ורבח =
 < החפשה ול התנקנ הריחמ ימד תא רכומהל הנוקה ןתנשכ ןכלו ,ףסכב תינקנה תינענכ החפש
 הדלי ףסכה תא יתלכקש דע--יתרכמ אלש דע .הילעב תיבב ןיידע תאצמנ איה םא וליפא
 .(רכומה) הזו--הלהו .אוה ילש דלוה ןכלו הדלי יתינקשמ--יתחקלשמ .אוח ילש דלוה ןכלו
 .תאז לע השקמ ארמגה-עבשי

 :תדמוע (החפשה וא הרפה) איה ימ לש ותושרב הארנ ,וקולחי המל-'וכו וקולחי יאמא

 ורבחמ רבד (הנעטב) איצוהל שקבמה םדא לש ןידכ (ותושרב תדמוע הניאש ,הז) רחאה היהיו
 ותושרב תדמוע הניא המהבהשכ--םגאב תדמועב ?אוה ןכ וירבדכש ,היאר איבהל וילעו

 .'םירכומ םשש ,שרגמל הכומסה תיוז ןרק-אטמיסב .ןכ םג-ימנ .םנאב אלא ,םהמ רחא לש
 ןושארה ןודאה לש ותקזחב הרפה תא וא המהבה תא םיקנו--'וכ] אמקונו .םידבעו תומהב

 -איה סוכמוס ?איה ימ לש ותטיש יפל וז הנשמ-ינמ אה .'וכו ורבחמ איצומה רחאה היהיו
 סוכמוס תאז רמא יתמיא :(רמול רשפא אלה) רומא--'וכו רומיא :איה םוכמוס לש ותטיש יפל

 רורב רבדהש ,וב רמוא דחא לכש ןינעב לבא אמש, רמוא הזו הזו וב םיקפוסמ םהינשש ןינעב
 .ןכ םנמא-]יא ? סוכמופ תאז רמא םולכ-ותעד לע דמועו ול

[ 

 י
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 ,הדליו ותחפש רכומה ןכו ,הדליו רומחב הרפ ףילחמה .אָחיִנְתִמ



 לארשי תורפס 8

 אל ירבו ירב לבא ,אמשו :.אמש :םוכמוס רמא יכ ,םלועל :רמא אבר
 | אמש, :רמוא הזו ,"יתרכמ אלש דע אָמְש. :רמוא הז :יִנְתּו ,רמא

 ,"יתחקלשמ
 אמט .וקולחי-"עדוי .יניא. :רמוא הזו ,"עדוי יניא, :רמוא הז :ןִנִּ

 בר רב הברל אלא ,אמשו אמש ימנ אשיִר ,אָמָשְו אָמָש אָפיִמִדִמ-אברל
 - זרמא ירבו ירב אָּתְשַה-ירבו ירב וליפא : םוכמוס רמא ,ןיִא :רמאד ,אנוה
 < לולגל אָפיִס אָנִת :אָיְריִא אָל-אה םושמ יא ! אָיַעַּבְמ אמשו אמש , וקולחי
 אפיכ | אָנָת ,אל-ירבו .ירב לבא ,אמשו אמש אשיר :רמאת אלש ,אשיִר
 ה ..וקולחי יִכָה וליפאו ירבו ירב אָשיִרְּד לָלְּכִמ ,אמשו אמש

 .רכמ ןטקש רכומה עבשי--ןטק, + רמוא הזו ילודג, : רמוא הז :ןִנִת
 אל ירבו ירב לבא ,אמשו אמש :םוכמופ רמא יכ :רמאד אברל אמלשב
 סוכמוס רמא ,ןיִא :רמאד ,אנוה בר רב הברל אלא ,עבשי יִבָה םושמ ,רמא
 אָכיַה סוכמוס הדומ !היָל יִעְּבִמ וקולחי + רכומ עבשי יִאַמָא--ירבו ירב וליפא
 .ןמקל רַמיִמְל ןשַעָבְרַּכ ,אָחיְרואְר העובש אָכִאְד

 ,אָרְתַּב אָבְּב

1" 

 ? ונמֶז ָךִתְּב ובוח ערּפָש ,רמול םֶדֶא ןֶמָאְנַח
 (א ,י ףד--ב ,א .ה ףד)

 .תומא עברא דע ותונבל ותוא ןיבייחמ--לפנש רצח לתוכ .אָתיִנֶתַמ
 --ןְלעַמְלו תומא עבראמ .ןתנ אלש הֶיָאְר איביש דע ,ןתנש תקזָחְּב

 וכו אמש :רמוא הז :ונתנשמב הָנָש ןכלו--ינתו .םוקמ לכמ ,סנמא--םלועל

 הנשמה ףוסש ינפמ-'\כו אפיסדמ ,אוה ןוכנ ,חנית--אמלשב . ונתנשמב ונינש-ןנת

 אמשב הנשמה שאר םג ןכ םא ,("עדוי יניא רטא הזו עדוי יניא רמא .הז,) אמשו אמשב איה

 ,רמול היה ךירצ יכה ,וקולחי רמא ירבו ירבב םא (אלה) וישכע--'וכו אתשה .אוה אמשו

 הנש אנתה :חיאר ןיא וז הלאש םושמ יא--וכו אה םושמ יא 3 וקולחי אמשו אמשב סגש
 ףוסב הנש ןכל--'וכו אפים אנת .הנשמה שאר תא (ררבל) תולגל ידכ ,הנשמה ףוס תא
 .רמאנ ןכ יפ לע ףאו ירבו ירבב רבודמ הנשמה שארבש הזמ חכומש המ ,אמשו אמש הנשמה
 יעבמ וקולחי .(ירב ןעוט רחא לכ ירהש) עבשי ךכ ליבשב-'וכו יכה םושמ ,"וקולחי,, םשי
 .ןמ העובש םש שיש םוקמב-אכיאד אכיה .וקולחיש רטול ךירצ ותטש יפל אלה--היל
 : .ןלהל תאז רמול םיכירצ ונאש וטכ ,עבשהל בייח ,הרותה

 ,ףתושה תא םיבייחמ ,לפנש ,םיפתוש ינש לש רצח ץצוחה ,לתוכ--רצח לתוכ
 יד הזכ הבונ יכ ,תומא עברא לש הבוגל דע ותונבלו בושל , לתוכה תמקהב ףתתשהל ןאטמה
 וז הָיִאְר ידי לע ול דיספהלו ורבח רצחב השענה תא תוארלמ םיפתושה ןמ דחא לכ תא עונמל
 < ולשמ והנב אוחש ,לתוכה תא הנבש רהאל םיפתושה דחא רמא םא--'וכו ןתנש תקזחב
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 9 .ארתב אבב :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 הֶרקְתַה תא וילע ןתנ אלש פ"עא ,רחא לתוכ ול ךמס .ותוא ןיבייחמ ןיא
 ..ןתנש הֶיִאְר איביש דע ,ןתנ אלש תקזחב .לכה תא וילע ןיִלָנְלִִמ

 ףיתְטרְפ :ול רמאו וריבחל ןמז ַעְבוקמ :שיקל שיר רמא .אָרְמְנ
 + והינרס יִרְמָאְד אברו ייבא ! ונמזב עַרָפש יאְוְלּ ,ןמאנ וניא--"ינמז ךותב
 .היִעְרפֶא לניא, :רמָא ,יזז יל יִמָרְתַמִד ןינמז ,היִנְְ וגְּב ערפִה שנא דיִבָש
 ."ןתנ אלש היאר איביש דע ןתנש תקזחב. :ןִנָּמ . 'ןררמל | אָלְד יִכיַה יִּכ
 אלא !ןתנש תקזחב אָטיִשְּפ-ינמזב ךיתערפ, | :ל"אד אָמיִליִא ?ימד .יכיה
 + היִנְמְז ךותב היִעְרָפְּב שיא דיִבָע אָמְלַא-"ינמז ךותב ךיתערפ, ל"אד ,ואל
 דע ,ןתנ אלש תקוחב. :עמש את .אוה היִנמְז אָפְשּו אָפְש לָכְד ,אָכָה יִנאָש
 יאַמַא-"ינמזב ךיתערפ. : ל"אד אמיליא ? יִמָד .יִכיָה-"ןתנש .היאר איביש
 ערפד שיניא דיבע אל אמלַא-"ינמז ךותב ךיתערפ, :ל"אד ,ואל אלא ?אל
 .ברו אפפ בר ?ןִנֶּבַב יל ובָיְחְמּד רמי יִמ :רמאד ,אָכָה יִנאָש ? הינמיז וגב
 שירכ דַבָט ישא בר רב רמ ,אברו ייבאכ יִרָבָע עשוהי ברד היָרָב אנוה
 ערפל אָּבַה :רמ רמאד בג לע ףאו = ,יִמָתַמ וליפאו ל"רכ אָתְכְלָהְו .שיקל

 ,וקלח תא ןתנש רמוא ורבחו ,תואצוהה יצח תא ונממ עבות אוה ןכלו ועייסל הצר אל ורבחו
 הז טפשמו ועייסל וילע הבוחש ןויכ ירהש ,ול ןתנ אלש םידע עבותה איביש דע אוח ןמאנ
 יכ--ןתוא ןיבייחמ ןיא .ןיד תיבב וילע קעוצ חיה אלא ,ולשמ הנוב היה אל ,לכל יולג
 לתוכה תא דחאה הנבש רחאל--'וכו לתוכ ול ךמם .  היאר קזיה ןיא תומא עבראמ הלעמל
 רחא לתוכ ךמסו הז ורבח אב ,ותהבגהב ומע ףתתשהל הצר אל ורבחו תומא עבראמ הלעמל
 םיליטמ-לכה תא וילע םילגלנמ . לתוכ לא לתוכמ הרקת וילע תתל ידכ ,הז לתוכ דננכ
 החונ 'התיה ותעדש ,רבדה הלגנ ירהש ,לתוכה תהבגה לש תואצוהה לכ תא םלשל וילע
 שרדו ולתוכ תא ךמסש רחאל ןידל ועבתו ןושארה אב םא--ןתנ אלש תקזחב .וז ההבגהב

 טפשמש יפל ,ןתנש םידע איביש דע ןמאנ וגיא ,ןתנש רמא הזו ,ההבגהב וקלח תא ןתיש ,ונממ
 .ההבגהה תואצוהב ףתתשהל יושע וניא ןיד תיב והובייחיש דעו לכל יולג וניא הז

 -='וכו וחייורת ירמאר .ןוערפל ןמז ול עבקו תועמ ונממ הולש--ורבחל ןמז עבוקה
 ךלא :רמוא אוהו תועמ ול תונמרזמ םימעפל יכ ,ונמז ךותב עורפל םדא יושע :םהינש םירמוא

 רייוצמ ךיא-ימד יכיה .ונתנשמב ונינש--]נת .(בוחה תעיבתב) ינדירטי אלש ידכ ,ול ערפאו -

 הבוג תא תמלשהשכ) ינמזב ךיתערפ :ול רמאש ,רמול םא--וכו אמיליא ? (הזה ןינעה) רבדה

 םדוק-ינמז ךותב ךיתערפ .ןתנש תקזחב אוהש (יאדו) טושפ רבדה אלה ,(תומא עברא
 ךותב (ובוח לעבל) ול עורפל םדא יושעש ,הזמ חכומ ירה--'וכו אמלא .תומא עברא תמלשהש
 םינבא לש הרושו הרוש לכש ינפמ ,(ןאכבש ןינעה) ןאכ הנוש--'וכו אכה ינאש ?ונמז

 תא יתרמגשכ--ינמזב ךיתערפ .וקלח תא םלשל הז לש ונמז איה לתוכה ןינבב םיחינמש < =
 ? ןתנ .אלש תקזחב אוה המל--אל יאמא . ךתהבגהב ךל עייסל יתבייחתנ המכ יתעדיו ילתכ

 הנוש-'וכו אכה ינאש ?ונמז ךותב םלשל יושע םדא וניאש ,הזמ חכומ ירה-'וכ] אמלא |
 .,('ינמזב ךיתערפ,, :רמאשכ וליפא ןכלו) םימכחה יתוא ובייחיש רמאי ימ : רמוא אוהש יפל ,ןאכ

 אתכלחו . הנתה) השע-דבע .(םינהנתמ) םישוע ויה-ידבע .וגב-הירב .(ןמאנ וניא ןכ םג
 -ימתימ וליפאו .("ינמז ךותב ךיתערפ,, : רמול ןמאנ וניאש) שיקל שירכ איה הכלההו--'וכז <

 ןיאו העובש אלב םימותיה ןמ ובוח תא הולמה הבוג ,ונמז ךותב תמ הולה םא) םימותימ וליפא

 .(אנתה) ןודאה : רמאש--רמ רמאד .(ול ערפ אמש .,םיששוה
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 < ָּב עַרָפְּד שנא ריִבָע אָל הקזח -העובשב אלא עַרָפָי אל , םימותי .יסכנמ
 --"ינמז .ךותב .ךיתערפ, :ול רמאו ןמז .רחאל יִעְבְמ :ּוהָל אָיְעְּבַא . היִנַמְ
 "  שקמב ,אָמְלִיִד וא ,ירקשל יל המ. ןנִרְמָא הקזח םוקמב : ןִניִרְמִא ימ + והַמ
 = .חיאר איביש דע ,ןתנש תקזחב, : שת ?"רקשל יל המ. ןנירמא אל הקוח
 ךיתערפ,  :ול רמאו ןמז רחאל יעָבְּתָש אָמיִליִא ?יִמָד יביה-תנ אלש
 וליפא אמלא--"ינמז ךותב ךיתערפ,, :היל רמאד ואל אלא !אָטיִשָּפ-"ינמוב
 .חינמז אָפְשּו אָפש לָכְד ,אָכֶה ינאָש ! "רקשל יל המ,, ןנירמא הקזח םוקמב
 < ףחא לתוכ ול ךמס ,ותוא ןיבייחמ ןיא הלעמלו תומא עבראמ,, :ש"ת .אוה
 רמאו ונמז רחאל עָבְּתִש אמיליא ? ימד יכיה ."ןתנש היאר איביש דע 'וב
 ךותב .ךיתערפ, :רמאד ,ואל אלא ?אל יאַמָא--"ינמזב ךיתערפ,, :ול
 ;רמאד ,אָכַה ינאש ? "רקשל יל המ,, ןנירמא אל הקזח םוקמב אָמְלַא--ינמז
 : שת ,ישא ברל אברד הירב אחא בר ל"א ?"ןנבר יל יבייחמד רמיי ימ,,
 :רמא םא ,"יל והנה, :ול רמא רחמל .'ְזַה, :ול רמא ,"ךדיב יל הנמ,
 ; ל'אד-''ךל ויתתנ,, ואל יאמ .בייח--"ידיב .ךל ןיא,  ,רוטפ-"ךל ויתתנ,
 :יִנָתִקְו "ינמז ךותב ךיתערפ,, :היל רמאד--"ידיב ךל ןיא,, , "ינמזב ךיתערפ,,
 = ךל ןיא, יאמ ,אל ."רקשל יל המ, ןניִרֶמֶא אל הקזח םוקמב אָמְלַא-בייח
 -"יתיול אל, :רמואה לכ :רמ רמאד ,"םלועמ םירבד ויה .א5,--"ידיב
 ,יִמָד 'יתערפ אל, : רמואכ
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 ."דונָא וא דוג
 0 (ב ,א .גי ףד)

 עבראו הול תומא עברא אהיש דע ,רצחה תא ןיקלוח ןיא .אָתיִנְתמ
 ןיבק העשתו הזל ןיִּבִה העשת הב אהיש דע ,הדשה תא אלו : הול תומא
 .ןיבק ייצח תעשתו הזל ןיבק יָיַצַח תעשת הב אהיש דע : רמוא הדוהי יבר .הזל
 = ;רמוא ע"ר .הול בק יצחו הזול בק יצח הב אהיש דע ,הניגה תא אלו :הול
 תא אלו ךָבושָה תא אלו ןְרמַה תא אלו ןילקרטַה תא אלו :עבור תיב

 םלשל גהונ םדא ןיאש (אוה הקזח רבדש ינפמ ,םימותיה ןמ הבוג הז ןודינב תאז לכב-'וכו הקזח
 ='וכו ןנירמא ימ  .(תילע םימכחה ושקתה) םהל הלאשנ וז הלאש--והל איעביא . ונמז ךותב
 = יל המ,, םירמוא ונא ,("ונמז ךותב םלשמ םדא ןיאש הקזח,) הקזח שיש םוקמב יכ ,ונא םירמואה
 ךותב ךיתערפ,, :ול רמאשכ ןכלו ,ןמאנ היהו "ינמזב ךיתערפ, :רמוא היה הצר ילמלא ירה) "רקשל
 .ךותב ערופ םדא ןיאש ,ונל קזחומש ןויכ ילוא וא--'וכ] אמליד וא .(העובשב ןמאנ ןכ םג אוה ,"ינמז

 יאמא .ןמאנ אוהש ,טושפ רבדה-אטישפ .ול םינימאמ ונניאו "רקשל יל המ,, םירמוא ונא ןיא ,ונמז
 = אנתהו--ינתקו . תאז ול רמא םידע ינפבו--ןה  .םיזוז האמ -הנמ ? ןתנש ןמאנ היהי אל המל
 < ,םתינפב ול הדוהש םידע שי ירהש ,םלשל בייח ןכלו-םלועמ םירבד ויה אל | .הנוש
 " 7 "ףה ךכיפל ,ערופ וניא הול וניאש ימ לכש ,ערפ אלש אוה הדומ ירה ,חול אלש רמאש ןויכו
 | = .םודע ינפב הול וליפא ןמאנ היה ,"יתערפ,, רמא ולא יכ ,"יתערפ אל,, רמא ולאכ המוד הז

 < תקלח-עבור תיב .ןיבק העשת לש ערזמ-ןיבק העשת .. תופתוש לש-רצחה תא
 . , סיטלוא דנימ--ןרומו ןילקרט .בקה עבור לש ערזמ



 1 .ארתב אבב :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 אהיש דע ,ןיִחְלִשַה תיב תא אלו .דבה תיב תא אלו ץחרמה תא אלו תילטה
 םאו ,ןיקלוחהוילע ומשּו קֶלָחִיָש לכ :ללכה הז !הזל ירכו הזל ידכ ןהב =

 םהינשש ןמזב לבא ,םיצור םהינש ןיאש ,ןמזב ?יַתָמיִא .ןיקלוח ןיא-ואל |
 םהינשש יפ לע ףא ,שדקה יבתכו .וקולחי ןאכמ תוחפ וליפא--םיצור
 . וקולחי אל-םיצור |

 ! וחמ 5 וצפו = הזל\ ידכ הב ןיא :'ךכ ןילקרטה תא אלו, .אָרְמְּג :
 אָנִּד תיִל :רמא ןמחנ בר ,'דוגָא. וא "דוג,ך אנ תיִא :רמא הדוהי בר |

 דוג, אָניִּד דתיל : תְרְמַאְד ףרידל :ןמחנ ברל אבר ל"א ."דוגָא, וא "דוגי
 דציכ ,האממ המהבו .דבע ןהיבא ןהל חינהש ,טּשפּו רוכב--'דוגָא וא
 : יָביִתְיִמ .םימי .ינש הזלו דחא םוי הזל דבוע :רמוא יִנָאָש : ל"א ? ןישוע

 .דחא םוי ומצע תאו דחא םוי ובר תא דבוע-ןירוח ןב ויצחו דבע ּויִצָחָש ימ =
 אל ומצע תא ,ובר תא םֶּתְנִִּת :םירמוא יאמש תיב .ללה תיב ירבד
 אלהו ? לֶטָּבי-לוכי וניא ןירוח תב אשיל ,לוכי וניא החפש אשיל .םתנקח
 תֶבָשְל הָאְרְב וחת אל, :רמאנש ,היברו הירפל אלא םלועה ארבנ אל
 יצח לע רטש ןיבתוכו ,ןירוח ןב ותוא ןישועו ובר תא ןיפוכ אלא + י"הְרְצַ
 -"דוג, ,אָכָא--'דוגא.ד :אָכָה יִנאָש ?"ש"ב ירבדכ תורוהל ה"ב ורזחו .וימד
 תיבו ץחרמ ןהיבא ןהל חינהו ,רישע דחאו ינע דחא ,ןיחא ינש, ש'ת .אָּצל

 יחי ,םמ סיעסי1

 ימב ותוא םיקשמש ,הרש-ןיחלשה תיב .ןמשל םיתיז םש םישבוכש שבכמ תיב-דבה תיב
 ול .שי ךכיפלו ,םיערז ינימ ראש ותוא םיערוז םיבק העשת וב ןיאשכ וליפא ןכלו ,וכותבש ןיעמ
 קיפסמ קלחו הזל | קיפסמ קלח-הזל ידכו הזול להב ןאכמ תוחפב וליפא הקולח ןיד

 יבתכ . .הקולז םדוק ארקנש ,םשה ותואב ארק ונדוע הקולחה רחאל םא-וילע ומשו .הזל

 יאנג ךכיפל ,ונלש ת"פכ דחא ןוילג לע דחי םתוא םיבתוכ ויהש , םירפסה ד"כ--שדקה

 .םכתחל רבדה
 ?ןידה והמ הזלו הזל קיפסמ קלח היהי אל הקולחה רחאל םא-והמ 'וכו םהב ןיא

 "דונא,, וא (יקלח הנקו םימדה יל קוספ ,ץוק) "דוג לש ןידה (גהונ) שי-"ןכו דונד אניד תיא

 וניאש הזל רמוא קולחל הצורש הז :רמולכ ,(ךקלח דעב ךל םלשאו םימד ץוקא ינא וא)

 הצור יניאש ,ךקלח דעב ְךל םלשא ינא וא יקלח דעב התא יל םלש וא : קולחל הצור |

 ןיאש ,רמוא התאש ,ךלש ךירבדל-'וכו ךרידל .'וכו ןירה גחונ וניא--אניד תול . ךתופתושב
 .רתויב הכובסו הדורט איח םהלש תופתושהש ,טושפ ןבו רוכב ןב-טושפו רוכב ,'וכו ןידה

 םיבישמ-יביתימ .רמוא ינא ךכ-רמוא ינאש .םקלחל רשפא יאש--האמט המהבו דבע =
 .םתלעוה אל ול לבא ,ונודאל םכתנקתב םֶּתְלַעוה-'וכְו ובר תא םתנקת .םיארומאה הז לע
 יהחש-לוכי וניא ןירוח תב אשיל . ןירוח ןב ויצח אוה ירחש-לוכי זניא החפש אשיל
 ירהו-'וכו תורוהל ה"ב ורזחו . םיחירכמ-]יפוכ ?השא אשילמ-לטבי .דבע :ויצח אומ

 לבא ,םתעדמ ללה תיב ורזח היברו הירפ לוטב תמחמו םלועה ןוקת ינפמ אקודש ,הזמ חכומ

 ךקלח דעב ךל םלשא :ול רמול לוכי דבעה ןיאו ובר תא םיפוכ ןיא הזה םעטה ןיאש םוקמב
 דבעה) ןאכ ןיא "דוג, לבא ,ןאכ שי "דוגא,ש ,רבדה הנוש ןאכ--וכו אכה ינאש .םימדב

 יפל ,ןירוח ןב לש דצה תא תונקל לוכי ןודאה ןיא לבא ,ותודבע יצח תא ונודאמ תונקל לובי
 ,הדוהי ברל הישוק עמשו אוב--עמש את .(םיש ששל אלא רכמנ ירבע דבע ןאש

 2 , , ל 2%
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 נעל רמוא רישע יִרָה-ומצעל ןאשע ,עָצְמֶאְל רכשה-רכָשל ןֶאשע ,דבה
 = םתִה ?דבה תיבב השעו אבו םיתיז ךל חק ,ץחרמב וצחריו םירבע ךל חק
 , ןיקלוח=וילע ומשו קָלָחָי ולָאַש לכ, :ש"ת .אָכְל-"רוגא. ,אָּכִא-"דוג, יִמנ
 2 - רועש התא לוט. :אָיְנַתִּד ,איה יִאְנִמ ?"םימדב ותוא ןילעמ-ואל םא
 ?יִמְד יִכיַה ."ול ןיעמוש ןיא : רמוא לאילמג ןב ןועמש יבר ,ול ןיעמוש -תוחפ
 + רמָאָק יִכָחְו אָרְּפִחִמ ירופח ואָל אלא ?ג'בשרד הימעמ יאמ--יִנְתְדַכ אָמיִלַא
 ול ןיעמוש יִמנ-'דוגא. וא "דוג ול ןיעמוש--תוחפ ינאו רועיש התא לוט
 = + תרמאקדו ,יִנְתְקְהִּכ םלועל ,אל ?ול. ןיעמוש ןיא :רַמיִמָל ג'בשר אָתָאְ
 ,ךל .ןפמל יִמָד יל תיִל-יִמְרְב יא :ּהיִל רַמָאְר םושמ ? ג"בשרד ט"מ
 :ףסוי ברל ייבא ל"א ,ג'"היָחְ תונָּתמ אש, :ביתכד ,יל אָחיִנ אָל--הֶנֶתַמְּב
 ,םיצור םהינשש פ"עא ,שדוקה יבתכו, :ןִנְתִד , איה לאומשד--הדוהי ברד אה
 ינשב לבא ,דחא ְרְכְב אלא-ונש אל :לאומש רמאו :וקולחי אל
 יאמ-"דוגא, וא "דוג,ָך אָנִּד תיל :ךֶּתִעַד אָקְלָס יאו ,ןיקלוח -- ןיכירכ
 ןהינששב :ןֶמְלש בר אָמְגְרִּת זיִמנ ןיכירכ ינשב וליפא ,דחא ךרכב אָיְריִא
 רמא ."דוגא, וא "דוג,ד אנד תיא :אָתְכְלַה : דַמיִמִא רמא .ןיצור

 | וכ ,וט ילסמ\
- 

 דא--עצמאל רכשה .םהב רכתשהל דבהח תיבו ץחרמה תיב תא השע םא--רכשל ןאשע

 :ול רמול לוכי ינעה ןיאו ,וב ץחרתו ץחרמה תא וממחיש--וצחריו .רכשה תא םיקלוח סה
 ,(התא הנק :רישעל רמול לוכי ינעה) "דוג, קר שי ןכ םג םש--'וכו ימנ םתה .יקלח הנק
 :ךכיפלו ,םלשל המב ול ןיאש יפל ,ךקלח הנקא ינא וא :רמול לוכי ינעה ןיאש) ןֶוָא "דונא,, לבא
 אקי ןיידע ,ונקלחת םאש ,רועש וב שיש רבד לכ-'וכו קלחי ולאש לכ .  (ופוכל לוכי וניא
 הפלחב--איה יאנת ."דוגא וא דוג,, :ונייה ,םימדב ותוא םיכירעמ-ןילעמ . ןושארה ומש וילע

 .,םיפתושה ןמ דחא רמואו תומא הנומש הב ןיאש רצח ןונכ-רועש .חק- -לוט :םיאנת םיקלוח וז

 --ימד יכיח  .רתומה תא חקא ינאו (ןיד פ"ע עבקנש הקולחה רועשכ) תומא עברא ךל חקו קולח
 המ ןכ םא ,אתיירבה לש אנתה הנושש ומכ רמול םא--'וכו אמיליא ? הזה ןינעה רייוצמ ךיא

 .אתיירבהש רמול ךירצש אלא-'וכו ואל אלא ול ;יעמוש ןיאש ,לאילמג ןב ןועמש יבר לש ומעט
 " םולכ לוחמל הצר אל םאו-'וכו דוגנא וא דונו .אתיירבה לש אנתה רמוא ךכו איה הרסח
 .אב הז לעו-'וכו אתאו .ול םיעמוש ןכ םג הזב 7 הנקא וא יקלח הנק וא :רמאו ולשמ

 ומכ אוה םוקמ לכמ ,סנמא-'וכו םלועל .ול םיעמוש ןיא 'ידונא,, וא ''דוג,בש רמול ג"'בשר

 :היל רמאד םושמ ?ג"בשר לש ומעט המ :רמוא התאש המו ,אתיירבה לש אנתה הנושש
 .הנה ,ףסכב יקלח לע ףדועה תא יל ןתונ התא םא : ול רמול לוכי ינשה ףתושהש ינפמ--'וכו
 .הדוהי ברד אה .'וכו רמאנש ,יל יוצר הז ןיא ,הנתמב יל ןתונ התא םא ,ךל תתל ףסכ יל ןיא
 --ונש אל - ונינשש-]ןנתד :ובר לאומשמ תאז לבק ,(דוגא וא דונ) הדוחי בר רמאש המ-'וכז
 פל ,דחא ךרכב ויה שדקה .יבתכ לכ םא-דחא ךרכב .וקולחי אלש ,הנשמב םיאנתה ורוח אל

 -ןיקלוח .דחא ךרכב םיאיכנו דחא ךרכב הרות ןוגכ-ןיכירכ ינשב |. םכתחל אוה ןויזבש
 .'לש ןידה (גהונ) ןיאש ,ךתעד לע הלוע סאו -וכו ךתעד אקלט יאו .םיצור םהינש ןיא וליפא

 ו .קולחל ורבח תא ףוכל לוכי דחאה ןיא דחא ךרכב אקודש ,רמול לאומש האר המ ,"דונא וא דוג,
 - "םיצור םהינשב .ריבסה ,םגרת-אמגרית ? ופוכל לוכי ןיא ןכ םג םיכרכ ינשב וליפא אלה
 . --אתכלח . הקולחב םיצור םיפתושה ינשש ןפואב םה וקולחי תוכירכ יתשבש לאומש ירבד
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 ,יל אָעיִמְש אָל :היל רמא ?יאַמ ןמחנ ברד אָה :רמימאל ישא בר היל
 קבש אח רב יִמיִּד ברו אח רב הָּבַר אָהְו ?אלו .יל אָריִבְס אל : רָמּולְּכ
 אָכְלַּפ אָטְרַי אָדחְו ,ילושבו אָיִפַא אָעְרָי אָדָח ,אָתִָמַא יִפְרַ הּובָא הל
 ינאָש + "דוגא,, וא "דוג,ד אָתִּד תיל :והל רַמָאְו אָבְרִה היִמקְל ותו אל
 : היל רַמָאַת יכ ,והָיורִמ היל יִעְּבְמ רַמְלּ והָינְִ "היל יִעְּבִמ רַמָלּ ,םֶתָח
 ,שדקה יבתכ אהו .אוה "דוגא וא דוג, ואל--"אָרַה אנא אָרְח ּתַא ליקשו
 ינשב לבא ,דחא ךרכב אלא ונש אל,, : לאומש רמאו ,והָל יִעְּבִמ ּוהָיוְרַתְ
 .ּוצָרָשְּב :ןֶמְלְש בר אָמְּגְרִה אה +"ןיקלוח ןיכירכ

1 

 .הקַזָח ןיד
 | (ב ,א ,חכ ףד)

 תוכבושהו תורעמהו ןיחישהו תורובהו םיתבה תקוח .א ָתיִנְתַמ

 תוריפ השוע אוהש לכו םידבעהו ןיִחְלָשַה  תיבו םיִּדַּבַה תיבו תואצחרמהו
 ןניאו םינש שלש התקזח--לעבה הדש .םויל םוימ םינש שלש ןַתקוָח-ריִדֶּמ
 הנורחאב השלש ,הנושארב םישדח השלש : רמוא לאעמשי יבר .םויל םוימ

 ?"דונא וא דוג, לש ןיד ןיאש ,ןמחנ בר רמאש הזב היחי המו-יאמ ןמחנ ברד אה .איה הכלהה <

 ברכ הכלהה ןיא יכו-אלו .ותומכ רבוס ינא ןיא-יל אריבס אל .יל עמשנ אל-יל אעימש אל
 תופאל תעדוי תחא ,תוחפש יתש םהיבא םהל ריאשה-'וכו וחל קבש .ןהו-אהו ? ןמחנ

 וא דונ, לש ןידה ןיא :םהל רמאו אבר ינפל ואבו הניראו (תווטל) ךלפ תעדוי תחאו לשבלו

 -+וכו םתה ינאש .(וקלח רוכמל וא ףדועה ימד תא םלשל ודגנכש דצה תא ףוכל) "דונא
 רמואשכ ןכלו ןהיתש וכרצנ ינשלו (תוחפשה יתש) ןהיתש וכרצנ דחאל יכ ,רבדה הנוש םש
 : ול רמא ולא היה "דונא וא דוג, יכ) "דונא וא דוג, הז ןיא אלה ,תחא ינאו תחא התא חק +:ול
 יעבמ והייורתד .(דחאל הקיפסמ הניא תחא לבש ,ן[היתש חקא ינא וא ,ןהיתש התא חק וא

 םא ,םהמ רחא לש וחרכ יאדובו--ןיקלוח ןיכירכ ינשב .םהל םיכירצ םהינשש-וחל
 חקא ינא וא ויוש ימד ףדוע תא יל םלשו דחא ךרכ הק :דחאה רמואשכש חכומ ירה ןכ
 . ךכ תושעל ינשה תא םיפוכ זא ,ףדועה תא םלשאו

 םיתיז תשיבכ תיב-םידבה תיב .'וכו םיתב לש הקזח ןינק--'וכו םיתבה תקזח
 תוריפ השוע אוה ךכ םושמו ,וכותבש ןיעמ ךותמ ותוא םיקשמש ,הדש--ןיחלשה תיב .ןמשל

 ךירצ וניא ,תומימת םינש שלש הלא לכב קיזחה םא-םויל םוימ םינש שלש ןתקזח .רידת
 אלא ,ונמט הנקש רמוא קיזחמהו הז לע ורערע םינושארה םילעבה םאו ,הריכמ רטש איבהל
 השוע וניאו .םימשג | ימב קפתפמה ההדש--לעבה הדש .תלעומ ותקזח ירה ,ורטש דבאש
 לאעמשי 'ר ?ותקזח יהמו ,םויל םוימ ךירצ וניאו םינש שלש ותקזח ,הנשב תחא אלא תוריפ

 הנורחא הנש לש םינושאר םישדח השלשו הנושאר הנש לש םינורחא םישדח השלש :רמוא
 השלש ןכו הנושארה הנשה ףוסב םישדח השלש הדשב קיזחהש ןויכמ יכ ,עצמאב המימת הנשו
 שלש תקזח וז ירה ,םישדחה תשלש םתואב ערזש וארש ,םידע ול שיו הנורחאה תישארב םישדח
 .קתושו הנשה תוחפ תא לוכאל והדש תא ערוז ורבח תא האורה ,םדא ךל ןיאש ,תופוצר טינש
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 שדחו הנושארב שדח :רמוא ע"ר .שדח ח"י ירה -עצמאב שדח רשע םינשו

 | םירבד המב : לאעמשי 'ר רמא .שדח ד"י ירה-עצמאב ב"יו הנורחאב
 ,ויתיז תא ן- ותאובת תא םִנְּכ-ןליא הדשב לבא ,ןבל הדשב ?םירומא
 | , םינש 'ג ולא ירה-וציק תא םנכ

 .ןינמ :םירמוא ויהש ,אָשּוא יכלוהמ יתעמש :ןנחוי 'ר רמא .אָרְמְג
 < ,תוחיגנ שלש חגנש ןָָּב-דעומה רוש המ :דעומה רושמ ?םינש 'ג הקזחל
 = ץןיִנָש תֶלִּת ּהָלְכַאְּד ןויכ-ימנ אכה ,דעומ תקזחב היל םקו םֶּת תקזחמ היל קָפְ
 = דע -דעומה רוש המ יא .חקול תושרב הל אָמָיְְו רכומ .תושרמ הל אָקָפנ
 ? היתושרב אמייק אל תיעיבר הנש דע--ימנ אכה ,בָיִחְמ אל תיעיבר החיגנ
 "יאמ חגנ אל יכ--ךדיאו דעומ יִוָה תוחיגנ שלש חגנ יִּכְמ-םֶתָה ?אָּתַשַה יִבָה
 --התעמ אלא .ּהיָתּושְרִּב .0 0 ,ינש תֶלִּת .ּהָלְב ו ;םֶלשְל

 / קיזחהל ךירצש--םירומא םירבד המב . םיקולח םה המב תשרפמ ארמגה--'וכו רמוא ע"ר

 ןמזב ףסאנו רצקנ | הלובי רשא ,האובת + הדש--ןבל הדש .םישדח רשע הנומש לעבה הדשב
 טקלנ ולובי רשא ,ירפ יצע הדשב--ןליא הדשב .םינש שלש ךירצ ךכיפלו עובק דחא
 .םיבנעה ןיי תא-ותאובת תא םנכ .'וכו רחא ןמזב םיתיזו דחא ןמזב םיבנע :םינוש םינמזב

 וז ירה . שבייתהל וחטשנו וטקלנש םינאתה תא ותיב לא ףסא--וציק תא םנכ . רצב-ךקפמ
 .םינש שלש ורבע ולאכ הקזח וז ירח--םינש ,

 היל קפנ - (לילגב ריע) אשואבש ןירדהנפה ירבחמ ויהש םימכחה תאמ-אשוא יכלוהמ

 0 שלש (הדשה תא) התוא לכאש ןויכ ,ןכ םג ןאכ-ימנ אכה .םת תקזחמ אצי--'ןכז

 דעומה רושש ומכ ןכ םא--'וכו המ יא . הנוקה תושרב תדמועו רכומה תושרמ תאצוי איה

 | - תטהל (הרשה) הכירצ הניא ןאכ ףא ,תיעיבר החיננ חננש דע םלש קזנ םלשל בייחתמ וניא

 האושה איה הנוכנה) אוה ךכ םנמואה-אתשה יכה ?תיעיברה הנשה רמנ דע ותושרב תדמוע

 המ) תרחאהו-'וכו ךדיאו .דעומ אוה ירה תוחיגנ שלש חננש רחאל ,םש-'וכו םתה ? (וז

 [ - ?םלשי המ (דעומ קזחוהש רחאל) חננ אל םאש ינפמ איה (תיעיבר החיננ דוע םישרוד ונאש

 : < .ותושרב תדמוע איה ירה ,םינש שלש (הדשה תא) התוא לכאש ןויכ ןאכ לבא--'וכו אכה

 - 8 כמ וילעבש ,ןעוט הדשה תא קיזחמה ןיאש-הנעט המע ןיאש .אוה ךכ םא--התעמ אלא

 0 ו

 < 8 התא רמוא ירהש ,הקזח היהת-הקזח יוהית .הז לע ודיב החמ אל שיאש ,רמוא אוה אלא ,ול
 00 ןננש הז המלו--ןנת המלא ?רכוטה תושרמ הדשה תא האיצומ םינש שלש לש הליכאש
 -% 8 שלש לש הליכאש ,םירטוא ונא םעט הזיא ינפמ : ארמנה הבישמו-'וכו יאמ אמעט .הנשמב
 - < ילוא :םירמוא ונאש ינפמ--'וכו ןנירמאד ? ןושארה וילעב תקזחמ הדשה תא האיצומ םינש
 - .: רמוא הזו ,ךטמ ויתינכ :רמוא הז ,הדשה לע םיבר םינש םא) רמוא אוהש ומכ אוה ןכ

 - ותושרב הרשה תא חדימעמו םינש שלש תקזח האב ,תמאה יט םע םיעדוי דנא ןיאו ינממ  ותלזג
 ל | ונוא (קיזחמה) אוה םא ,(הנעט המע ןיאש הקזחב) וישבע לבא--'וכו אתשה ". (קיזחמה לש

 = 8 אלש האחמ .הז לע השקמ--הל ףיקתמ 1 ונחנא ול ןעטנ םולכ ,(הרשה תא שכר ךיא) ןעוט
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 בח -.אכה ו יב דַעּוהְ,--םתה ?לתעב וינפב | יִמִנ אכה ףא
 קַמָר :רמאד מ'רלו .היכ תיא אָרְבַח- -ףֶרְבַחְד ארבחו ,ּהיִל תיא 'אָרְבַח
 ,אָמּי דַחְב יִריִּפ אָקְלִּמ הל ₪ לכ א5--ויתוחיגנ 1 .בייח-ויתוחיגנ

 0 אָתיִאה ,אָנדב-ימנ גופה דאב אָהְל איל ,החיגנ אַה היל תיִאְד |
 -ףַלִצ וג ,יַמוי אָתְלְתַב יִריַפ אָתְלִּת ּהָלָבַ ? אריפ יאהל "אָתיִל ,אריפ |

 הלכא .לֶזֶאְו רמָג אקד אוה רַמְגַמּו :ּהיָתִיִא אָהיִמ אָריִפ-םתה ?הקזח יול
 חידקה ?יִמָר .יִכיַה ?הקזח ּיוְקָל .אָּתְסַפְסַא ןוגכ ,ימוי "אתלתב יריפ -

 אָקְלּת הָלְכַא -- טמָש קא אוה טֶמַשמ-םתה .הלכאו חידקד ,ּהָלְכִא

 ויתיז תא = ותאובת תא םנכ : ו הרשב לבא /! - הרשב ? םירומא
 . םינש 'ג ולא ירה--וציק תא םנכו

 .טכ ,סכ ומ

 ועד :רמאו קיזחמה ינפב אלש םידע ינפל םינש שלש ךותב החמ רערעמה םא--'וכו ןינפב |

 רושל המודכ-'וכו אימוד .(וז האחמ ליעות אל) האחמ היהת אל ,הלזנב ידשב קיזחמ ינולפש
 ,םימעפ שלש חננ ורושש ,רושה לעבב ודיעי םידעהש ,םיכירצ ונא--ןניעב וינפב .דעומה

 ןאכ ףא--'ןכו אכה ףא .דעומ השענ רושה ןיא ,וינפב אלש ודיעהשכו ,רושה לעב ינפב אקוד

 וילעבב דעוהו םתה . קיזחמה ינפב אקוד האחמ לש תודעה תארתה אהתש ,םיכירצ ונא ןכ םג

 רושה לעב תא בייחל האדעהה האב םשש יפל ,האחמל המוד חננ רוש תאדעה ןיא--ביתכ
 ינפב האדעהה אהתש ,םיכירצ ונא ןכלו דעומ תקזחב רושה תא דימעהלו ויתוחיגנ לע ןוממ

 האחמה האב אל ןאכ לבא-'וכו ארבח אכה .םידעה תא שיחכהלו ןועטל עדיש ידכ ,םילעבה
 יכ ,וינפב תוחמל ךרוצ ןיא ןכל ,הדשה לעב לש ויתויכזב רהזיש , קיזחמב תורתהל אלא < =

 עיגיש רע ,ויחאל שיא רבדה תא ורסמי םהו רבח שי ןכ םג ךרבח לש ורבחלו רבח שי ךרבחל
 דעומ השענו אוה בייח ,וזמ וז ויתוחיגנ שלש תא קחר רושהשכ-'וכו ויתוחיננ קחר . .וינזאל
 וכו הלכא . דחא םויב םימעפ שלש חננו ו תא ברקשכ דעומ השענ אוהש ןכש לכו

 היתוריפ ןיאש ,הנאת ןונכ ,דחא םויב תוריפ השלש (הדשה ןמ) הנממ לכאשכ ןאכ םנ ןכ םא =
 רושל המוד תויהל ךירצ הקזחה ןינע-'וכו אימוד ?הקזח אהת ,תונוש םיתעב אלא ,דחיב םילשבתמ
 חגונ וניאש) איהה החיננה ןיא ,תאזה החיגנה (רושל) ול שיש ןמזב דעומה רושש ומכ :דעומה
 ירפה ןיא ,הזה ירפה שיש ןמזב םאה ,ןכ םג ןאכ ,(וז רחא וזב אלא ,תחא תבב תוחיננה שלש
 --'וכו יריפ אתלת הלכא .(ולשבתנ אל דועש אלא ,ןליאב םייוצמ תוריפה אלה) ? אוהה
 רשא 540676 ךיורטשנרעפפאק ,ץע ןיט) ףלצ ןוגכ םימי השלשב תוריפ השלש הנממ לכאשב
 --'וכו אריפ םתה ?הקוח היהת ,(םימי השלש ףוסל רטננו לשבתמ ,רכנ וניא םויהש ,וירפ
 לכאמל ערז ןימ--אתספסא .ולושב רמג דע לשבתמו ךלוח אוהש אלא ,ונשי םנמא ירפה םש

 םיזזוג םוי םישלש ךותבו ומוקמב רחא םיערוזו ותוא םירקועו ,םוי םישלש ףוסל רמננה ,תוטהב
 .טעמ לדגש-חידקד ?(רבדה אוה ןפוא הזיאב) רבדה רייוצמ ךיא-ימד יכיה .םימעפ שלש ותוא |

 ןיידע ערזה ישרשש העשב) טעמ טעמ לכואו טמוש אוה אלה םש-'וכו טמש אקד אוה טמשמ

 --אשוא יכלוח ןאמ .םיחרי השלשב-יחרי אתלתב . (ירפח לכ תליכא וז יאו עקרקב םיראשנ
 .אוה ךכ סנמא--ימנ יכה ? םמשמ הכלהה תא הלעמל רמא ןנחוי 'רש ,יאשוא יכלוה, םה ימ



 ה לארשי תורפס : 46

 א1,\"חז

 ? הָמּוד וגיא וא ףוגה ןָיִנְקְּכ תוריפ ןינק .חָמּוהָה
 : 6 : ב 8 ,ולק ףד)

 ."התימ רחאלו םעהמ, : בותכיש.ךירצ ,וינבל ויפכנ בתוכה .אָחיֶנָתַמ
 באה -ותומ רחאל ןנבל ויפכנ בתוכה. .ךורצ,וניא :רמוא יסוי 'ר ,הדוחי יברירבד
 תושרב ןהש..ינפמ.,רוכמל לוכו וניא ןבהנ,ןבל ןיבותכ ןהש ינפמ ,רוכמל לוכי וניא
 ידע. ,םולכ.ןהב .חקולל ןיא-ןבה רכמ .תומיש דע. ,םירוכמ-באה רכמ..באה
 . באה תומיש

 .םויהמ. :ןִנֶת אה .?יִוָה.יאמ "התומ רחאלו םויהמ. בתכ יכו .אָרֶמְנ
  :אקפסמ -םֶתָה  ?תֶמָּבִנְתִמ.- אלו תָצְלוח ,תמ םאו ,טג וניאו טג-'התימ רחאלו
 ,םויחמ .ןנָק .אָפּוג :היל רַמָצִ יִכָב-אכה לבא ,יִוָה .הָרֶזַח יא .יִָח הָאְנָת יִא ןל
 | .התימ רחאל--אָריִּפ

 .'וכו "!תומ רחאל ונבל ויסכנ בתוכה,
 :אל ;ןנהוי יבה.רמא-;-באה ייחב ןבה תמו באה ייחב ןבה רכמ :רַמְמִא

 --חקול הנק אל :רמא,ןנחוי 'ר- .חקול הנק :רמא שיקל שירו .חקול הנק

 ריסכנ תא דבעשל הצור וניאו השא אשיל הצורה ,אירב םדא--וינבל ויפכנ בתוכה
 | ,וינבל ויסכנ תא בתוכ אוה ןכלו ,הנושארה ותשאמ ול שיש וינב . ודיפפי אלש ידכ ,ותשאל
 --בותכיש ךירצ .וייחב הלאה םיפכנה תוריפ תא לכאי אוהש אלא ,ותומ רחאל םושרייש

 רמנ היהי יתתימ רחאָלו ,םיפכנה ףוג םכל יונק אהי םויהמ : רמולכ-חתימ רחאלו םויהמ .האוצב
 -רחאל ירהש ,םולכ םהל ןתנ אל "םויהמ, בתכ אל םא לבא ; תוריפה תא םנ ולכאתו הגתמה
 "חיכומ רטשה לש ונמזש יפל--ךירצ וניא .םתונקהל לכויש ידכ ,םיסכנב קלח ול ןיא התימ
 רחאל | .רחאל טנ ןידה אוהו--ונבל זיסכנ- בתוכה .ותביתכ תעשמ הליחתה הנתמהש ,וילע
 תאו ףוגה תא רחא שיאל הרומג הריכמ-רוכמל לוכי וניא באה ."התימ רחאלו םויהמ, ונייה-ותומ
 הריכמ-רוכמל לוכי וניא ןבה .התימ רחאל תוריפהו וישכעמ ףונה : ןבל םיבותכ םהש ינפמ ,תוריפה

 תוריפ תליכאל--ןירוכמ .םתפ תריכמ--באה רכמ .תוריפ לוכאל--באה תושרב .באה ייחב הרומג

 רכמ .תוריפה תא םג ףוגה תא סנ הנוקח דימ ןבה איצומ באה תתימ רחאלו ,באה-תומיש דע .הנוקל

 ךבה םנ אלהו ןבה םוקמב אוה ירהש ,םיפכנה תוריפב-םולכ ןהב חקולל ןיא .באה ייחב-]בה

 . תוריפה תא םג ףונה תא םג חקולה לבכקמ באה תתימ רחאל לבא ,ויבא ייחב תוריפ ול ןיא
 שיא םא--התימ רחאֶלו םויהמ | .ונינש אלה--ןנת אה ?(הַמ) הָוה המ --יוה יאמ

 ,טג וניא וא אוה טנ םא אוה קפס--םנ וניאו טג ."התימ רחאלו םויהמ ךטנ הז ירה, ותשאל רמא

 אוהש אצמנו יאנתה םייקתנ תמש ןויכו ,"תומא םא ,םויהמ טנ הז אהי,, : ןוכתה ךכש רשפא יב

 + "םויהמו, הלחת רטאש הממ וב רזח "התימ רחאלו, רמאש הזבש ,רשפא וא ,ותניתנ תעשמ טנ

 טנג אוה אמש--תמבייתמ אלו .םוביל הקוקז איהו שנ וניא אמש--תצלוח .טנ הז ןיא ןכל
 רמול ונילע ןאכ םג ןכ םאו ; תרכ שנוע םושמ רוסאש המ ,ויחא תשורג תא חקול םביהש אצמנו
 :םא ונל קפוטמ םש--וכו אקפסמ םתה .הב םיכוז םינבה ןיאו קפס תנתמ איה הנתמהש ,ךכ

 רשפא יא ירהש ,(הלעמל ראובמכ) הרזח אלא וניא וא ,והנח יאנת "התימ רחאלו םויהמ, ורובד

 ירח ןאכ לבא--'וכו אכה לבא . התימ רחאל ותצקמו םויהמ ותצקמש ,רמולו טגה תא קלחל
 םויהמ םכל יונק אהי םיסכנה ףוג : ותנוכ איה ךכו האוצבש תועיבקה יתש תא םייקל רשפא

 . יתתימ רחאל--םהיתוריפ תליכאו

 < .םלועמש יפל ,ךכ רחא באה תומישכ וליפא--חקול הנק אל .הנשנ  ,רמאנ--רמתיא
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 תוריפ ןיינק-חקול חנק :רמא שיקל שירו :יִמַּד ףוגה ןיינקכ תוריפ ןינק
 והדש רכומה :רַמְּתַאְּב ?אָנְמְז אדִח הב ּוניִלְּפִא אהו .ימד ףוגה ןיינקכ ואל
 . ארוק וניאו איבמ :רמא שיקל שירו ,ארוקו איבמ :רמא ןנחוי 'ר--תוריפל
 שירו :ימד ףוגה ןיינקכ תוריפ ןיינק :רַבָסְק--ארוקו איבמ :רמא ןנחוי יבר

 ךל רמא ?ימד ףוגה ןיינקכ ואל תוריפ ןיינק-ארוק וניאו איבמ :רמא שיקל =
 :ךיִרְמְצִא אָכָה-,ימד ףוגה ןיינקכ תוריפ ןיינק אָמְלַעְבַּד בג לע ףא :ןנחוי 'ר
 ירו .ן5 עמָשמ אק ,לַחא ילוחא ּהיִרְב יּבְגְל אָבַא :אָעִמָא ,ךֶּתָעַד אקלס
 ,ימד ףוגה ןיינקכ ואל תוריפ ןיינק אָמְלָעְבִּד בג לע ףא :רמא שיקל ןבןועמש
 היִרָּב םוקמב וליפא--ּהיִשְפַנ יִּבנָל לכ :אנימא ךתעד אקלס :ךירטציא אכה
 יִסָכְ. :שיקל שירל ןנחוי יבר ּהיִביִתיִא-.[ל עמשמ אק ,היִל אָפיִרַע היִשְפנ
 -ינש תמ ,ינש הנק-ןושאר תמ ,"ינולפ שריי וירחאו ,ינולפ שריי ךירחאו ךל
 -אַָתיִא םאו .ןושאר ישרויל םיסכנ ורזחי-ןושאר ייחב ינש תמ ,ישילש הנק

 ,םהמ ומצע תא קלפ הריכמ תעשמ ירהש ,ןבה דיל אובל םייואר הלאה םיסכנה ויה אל
 ייחב םרכמ אל ןבה םא ןכ יפ לע ףאו . באה ישרוי ראשל םירזוח םה באה תתימ רחאל ןכל
 ישרויל השוריב םיסכנה םירבוע באה תמ ךכ רחאו ןבה תמ םאש ,חדומ ןנחוי 'ר םג היה באה
 תוריפה ןינקש ינפמ ,אוה הנק אל חקולהש םעטה-'וכו תוריפ ןינק . באה ישרויל אלו ןבה
 ןבה רכמשכ ,ךכיפלו םמצע םיסכנה ףוג ול יונק היה ולאכ המוד הלאה םיסכנב באל ול שיש
 ןכלו ףונה ןינקכ המוד וניא--ימד ףוגה ןינקכ ואל .ול ךייש וניאש רבד רכמ , םיסכנה תא

 אלהו--יוכו וגילפיא אהו .הנק חקולהו םרכמל ודיב תושרה ,ןבל .ךייש םיסכנה ףונש ןויכמ

 תוריפה ןמ איבהל וילע-ארוקו איבמ . תוריפ תאנהל--תוריפל ? תחא םעפ הזב וקלחנ רבב
 תתנ רשא המדאה, אורקל ךייש תוריפ ןינכ יבגלש יפל ,םירוכבה תשרפ תא אורקלו םירוכב
 ,"יל תתנ רשא המדאה,, אורקל לוכי .וניאש יפל-ארוק וניאו איבמ .(י+ ,וכ םירבד) "'ה יל
 ול איצמהל ול הדבעתשנ ץראה ירהו "ךצראמ איבת רשא, רמאנש ,בייח אוה האבהב לבא
 לע ףא-'וכו אמלעבד ג"עא .ךל בישהל לוכי ןנחוי 'ר-ןנחוי 'ר ךל רמא ,היתוריפ תא
 תונשל ןאכ ול היה ךרצנ תאז לכב ,המוד ףוגה ןינקכ תוריפ ןינק (םוקמ לכב) םלועבש יפ
 ףוג תא ירמגל ול לחומ ונבל עגונב באה ; רמוא ינאש ךתעד לע הלוע אמשש יפל ,וז הכלה
 םג ונל עימשמ אוה ןכל--ל"מק .ףוגה ןינקכ היהי אל ול שיש תוריפה ןינק ןכלו םופכנה
 שיקל ןב ןועמש 'ר םגו--'וכו שיקל ןב ןועמש 'רו .המוד ףונה ןינקכ תוריפ ןינקש ,הזב

 בושל ול היה ךרצנ ןאכ הנה 'וכו תוריפ ןינכ םוקמ לכבש יפ לע ףאש ,ךל בישהל לוכי
 המ לכבש :רמוא ינאש ,ךתעד לע הלוע אמשש--'וכו ךתעד אקלס ,וז הכלה תונשלו
 הז ןיא , תוריפ ומצעל בכעש ןויכו רתוי וילא הבורק ושפנ , ונבל סוחיב וליפא ומצעל ענונש
 .ןושארה ירחא--ינש תמ .והבישה-היביתיא .ומצעל ףונה ןינקב המ רבד .רייש םא יכ
 ,ןושארה ישרויל השוריב םיטכנה םילפונ ןושארה תומישכ-ןושאר ישרויל םיסכנ ורזחי

 ינולפל ךירחאו ךל יסכנ :ןושארל רמא אל יכ ,ינשה חבמ אלא ישילשל הָּכָז אל אוה ירהש

 ,תוכזל לוכי וניא ישילשה םג ,הכז אל ינשהש ןויכ ןכלו ,ישילשה ינולפל ונתי ינולפ ןיא םאו
 ואל תוריפ ןינקש ,אוה ךילבדכ םא) שי םאו-אתיא םאו . ןושאר ישרויל םיבש םיסכנה אלא
 ןושארלי ירהש ,"ןתונ ישרויל ורזחי,, רמול אנתהל ול היה ךירצ אלה ,(ימד ףונה .ןינקב
 ' ןתונ ישרויל ורזחי ךכלה ,תוריפ אלו ףונ אל לבקיש , שיא ןיא וירחאו תוריפה תא ןתג
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 = .ינאָש 'ךירחא, : לבבב היעשוה בר ּהָמְגְרִת רבכ היל יִעְּבַמ ןתונ ישרויל
 - וחזחי, :אָיְנתָהְו +"ינאש ךירחא. רמא| ברד המק אנוה בר רב אבר יִמָר ןכו
 ןושאר דריו  ,"ינלפל ךירחאו ךל יסכנ, :אינתד ,איה יִאְנִּמ ?'ןתונ ישרויל
 פאילמג ןב ןועמש ןבר .יבר ירבד .תוחוקלה דימ איצומ ינשה ,לכאו רכמו
 ךירחאו ךל יפכג, :יִהְנִמְרּו . ןושאר רָיִשָש המ אלא ינשל ןיא :רמוא
 ;רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .יבר ירבד .לכואו רכומו ןושאר דרוי-"ינולפל
 ג"בשרדו יברדא יברד אָיְשַק .דבלב תוריפ תליכא אלא+ ןושארל ןיא
 ןב שירד .אָריַפְל אָה ,אָפּונְל אָה :אישק אל יברדא יברד !ג'בשרדא
 .דבעיִד אָח ,הָּלַחְתכְל אָה :אישק אל לאילמג ןב ןועמש ןברדא לאילמנ

 --ינאש ךירחא .(וז הכלה תא) התוא ראב ,םנרת--המגרת ?ןושאר ישרויל אלו הנתמה
 ךכש הזמ עטשמש ,"ינולפ שריי ךירחא,, רמא שוריפב ירהש ,רבדה הנוש "ךירחא,, רמאשכ
 ,ינולפ- לבקי ךירחא ראשיש המו ,ףוגה םנו תוריפה םג ,ךלש לכה אהי ךייח ימי לכ : ןיוכתה
 .אתיירבה ןמ השקמ--ימר .ןושאר ישרוי דיב םיסכנה וראשי ןכל ,ונניא ינולפ אלהו

 רמול שיש יפ לע ףא--]תונ ישרויל ורזחי . אתיירבב הנשנ אלהו--אינתהו . וינפל--הימק

 ,ימר ףונה ןינקכ ואל תוריפ ןינקש יפל ,ןתונ ישרויל ורזחי רמאנ תאז לכב ,"ינאש ךירחא,
 ,םיאנת שי--איה יאנת .ןנחוי 'רל אישוק ןכ םאו ,םוקמ ראשבש תוריפ ןינכ ןכש לכו
 ותואכ רבוס ןנחוי 'רו ,אל וא ימד ףונה ןינקכ ןושארה לש תוריפ ןינק םא ,הז ןינעב םיקולחה
 תומיש רחאל-תוחוקלה דימ איצומ ינשה .רכמה ףסכמ-לכאו .ימד ףוגה ןינקכש ,רמואה אנתה
 ,םולכ רייש אל םאו--ןושאר ריישש המ אלא .ףוגה ןינקב ואל תוריפ ןינק יכ , ןושארה

 : הב רמאנש ,אתיירבה התוא הז יפלו .ףונה ןינקכ תוריפ ןינק יכ ,םולכ ינשה לוטי אל
 ,"ןושאר ישרויל ורזחי,, :חב רמאנש ,אתיירבהו ,יבר לש ותרבס יפל איה ,"ןתונ ישרויל ורזחו,
 -ןושאר ררוי . תרחא אתיירבמ הז לע השקה-יהנימרו .ג''ב ןועמש 'ר לש  ותרבס יפל איה
 לובי תוריפה תא קר--דבלב תוריפ תליכא אלא .לוכאלו רוכמלו תדרל ןושארה יאשר
 + תוחוקלה דימ ואיצומו ינשה אב-ףונה תא רכמ םאו ,ףונה תא אל לבא ,רוכמלו לוכאל
 --האפונל אה .ג"בשר ירבד לע ג"בשר ירבדמו יבר ירבד לע יבר ירבדמ--'וכו יברדא יברד
 < ןושארה רכמש ןפואב איה ,תוחוקלה דימ איצומ ינשהש ,יבר הב רמאש , הנושארה אתיירבה

 אתיירבהו--אריפל אה . תוריפ תליכא אלא ול ןיא ירהש ,ול ךייש וניאש ,ףונה תא
 רמואש המ--הלחתכל . תוריפח תריכמל סוחיב איה ,רכומו .דרוי ןושארהש ,יבר הב רמאש
 הלחתכל רכומ ןיאש ,הלחתכלש הריכמל םוחיב איה ,תוריפ תליכא אלא ןושארל ןיאש ,נ''בשר
 הצרש , ןתונה לש ונוצר תא םייקל ךירצ ןכלו ,תוריפ תליכא אלא ול ןיא ירהש ,ףונה תא
 :אתיירבב רטאש המו-דבעיד |. הזל הצרתי ןושארה םא ,ינשה ליבשב המ רבד רייתשיש

 רכמ ןושארהו השעמ השענ רבכש ןפואב אוה ,ןושאר ריישש המ אלא ינשל ןיאש ,הנושארה

 | | | .םייכ ורכס זא ,ףוגה תא |

 א



 1-.ב ,א ב ףד)
 ומ ,

 49 .ןירדחנס :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 .ןירְרֶהְיַס

 זצ
 .תונוממ ינוד םֶנָד םיִנָיִד הָמְבְּב

 ,קזנ יצחו קזנ ,השלשב תולָבָחְו תוליזג ,השלשב תונוממ יניד .אָתיִנִת
 | .השלשב 'הו 'ד ימולשתו . לפכ ימולשת

 המ :ּוהָּבַא ר'א ּוהְִנ תונוממ יניד ואל תולָבַחו תוליזג וטַא .אָרְמג
 .אל תואולהו תואדוה לבא ,תולבחו תוליזג ?תונוממ יניד ןה המ +ינמס ןח
 אָנֶת--.תואולהו תואדוה ּוליפאד ,אָניִמְא הוה ,תונוממ יניד אָנִת יִצָד :אָביְרְצּו
 ,אָעַמְא הָנְה ,תונוממ יניד יִנָמַק אלו .תולבחו תוליזג אנת יאו + תולבחו תוליזג
 רקע םּושַמ תולבחו תוליזג .ינתקד יאהו ,תואולהו תואדוה וליפאד ןידה אוה
 תיבה לַעַּב ברק. + ביתכד-תוליזג :יִביִתְּכ תולבחו תוליזב יִביִתְכִה השלש
 המ. :אָנִּת ? ונממב לבח יל חמ ,ופוגב לב יל המ--תולבח ,'םיִהְלָאָה לֶא

 ,אָמיִלֶא ; יאַמְּ ."אל תואולהו תואדוה לבא ,תולבחו תוליזג ? תונוממ יניר ןה |
 לכה ירברל ,תונוממ יניד .ונדש ,םינש : והבא ר'אהו + השלש ןניעב אָלִד

 1 ,ככ תות

 עצפ ישעמ--תולבחו . הלזנ חארקנ ורבח דימ רבד תפיטח וא ןודקפב קוריפכ--תולזנ
 קיזהש--קז1 - .(תשבו תבש ,יופר ,רעצ ,קזנ) םירבד השמח טהילע בייחשו ורבחב םדא השעש

 דעב--חשמחו העברא .בנגה דיב האצמנש ,הבנג, דעב-לפכ ימולשת .םדא וא דעומה רוש
 .ורכמו וחבט בנגהש ,הש וא רוש

 אנתה ןתוא טרפ המלו ,ןה תונוממ יניד אל תולבחו תולזנ םגמואה--'וכו תוליזג וטא

 יניד םה המ "תולבחו תולזג, םירבדב שרפמו הנוש אנתה--ינתק ןה המ ?ןמצע ינפב
 - תואדוה .תונוממ יקסע לע םינידה לכ וללכנ "תונוממ יניד,, תועמשמבש רמאת אלש ,תונוממ

 ינינע--תואולהו ןוממ הזל בייח אוהש ,הולח הדוה םהינפבש ,םידיעמה ,האדוה ידע ינינע

 ךירצ--אכירצו . האולהב סנו האדוהב םנ רפוכ הולהו ,והולה םהינפבש ,םידיעמה ,האולה ידע

 יניד קר הנש ולאש--'וכו אנת יאד .תולבחו תולזג םגו תונוממ יניד םנ תונשל אנתל היה
 ןרקיעב ןהש יפ לע ףא ,הז עטשמב תוללכנ תואולהו תואדוה םנש ,רמוא יתייה תונוממ

 . תונוטמ יניד םה המ שרפל ,תולבחו תולזג הנש ןכל--תולבחו תולזנ אנת .םידסח תולימנ

 ,ןידה אוה :רמוא יתייה , תונוטמ יניד חנוש היה אלו תולבחו תולזנ הנש ולאו--'וכו אנת יאו =
 ינפמ אוה תולבחו תלמ הנושש המו תונוממ ינידל תוטחיתמ ןכ םג תואולהו תואדוה וליפאש
 רמאנ םינייד השלש תוציחנ לע ןידה רקיע) תולבחו תולזנב םינייד השלש םיבותכ רקיעבש
 רמאנש ךותמ--םיהלאה לא תיבה לעב ברקנו .בותכש--ביתכד .(תולבחו תולזנב הרותב
 ןעוט ורבח רשא ,םנח רמושב רבדמ ןאכ אבומה בותכהש יפלו "םיהלא,, םימעפ שלש וז השרפב

 --וכו לבח יל המ .השלשב םינד תולזגש ,םידמל ונא ,הלזנ ונייה ,ונודקפב די חלשש וילע

 םינד תולזג םא ןכלו ,ונוסטב (קזנ) הלבח השעטמ םדא לש ופוגב הלבח השעמ הנוש המב
 אנתהש ,רטוא יתייה "תונוטמ יניד,, הנש אל ולאו) השלשב םינד תולבח םנש ןידה אוה ,השלשב
 תואדוהל עגונב םג ןידה אוה לבא ,ןהב בותכ השלש רקיעש ינפמ ,תולבחו תולזנ | ריכזמ
 רטול םא ? תונּומס יניד ללכט תואולחו תואדוה אנתה איצוה הכלה וזיאלו--יאמלו . (תואולהו
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 : בּוהיִע :רַבָסִק יא +רַבְסִה יאמ + ןיחמומ ןנַעָב אלדפאלא + ןיד םהיניד ןיא
 | ביתכ תוישרפ בוריע ןיא :רַבְסַק יא !ןיחמומ יִמנ יִעְּבְל-ןאכ בותכ תוויָשְרפ
 -| אוה ןידבו ,ןאכ .ביתכ תוישרפ בוריע : רבסק םלועל +יל המל השלש--ןאכ
 : ;אנינח ראד ,אנינח 'רד םושמ--ןיחמומ ןניִעָב אלד יאהו ,ןיחמומ ימנ יעּבְלְד
 . + רמאנש ,הריקחבו השירדב תושפנ יניד דחאו תונוממ יניד דחא--הרות רבד

 השירה ןְניִעָב אל תונוממ יניד : ורמא םעט המו ,ג"םֶכָל הָיִהְי דָחֶא טפשמ,

 לכ ?ומלשי אל ועט--התעמ אלא .ןיול ינפב תלד לוענת אלש ידכ ? הריקחו
 'גב תונממ יעד :יִנָתְק יִּתְרַפ ,יִּבָח יא !ןיול ינפב תלד לעונ התא ןכש

 .ככ ,דכ 6דֶקווו

 ,םיכומס םינייד--ןיחמומ ? םינייד השלש (תואולהו תואדוהב) םיכירצ ונא ןיאש ,הכלהה ןינעלש
 ? תולבחו תואדוה טעממה ,ונלש אנתה רבופ המ-רבסק יאמ . ןודל אישנה ןמ תושר ולבקש
 בוברע ןאכ שיש ,(וק ףד אמק אבבב) רמואה אנתה ותואכ רבוס אוה םא--ןכ| רבסק יא
 ,וז השרפב בותכה ,ארקמ שי יכ ,ןה תובברועמ "םיטפשמה הלא,,ב רשא תוישרפהש ,תוישרפ
 ונא ונממש ,(ח ,בכ תומש) "הז אוה יכ רמאי רשא,, ארקמה ןוגכ ,תרחא השרפב ומוקמ רשא
 סחייתמ וניא ,םנח רמוש לע ומוקמב רמאנשו העובש בייח הנעטה תצקמב הדומהש ,םידמל
 האדוהש אלא ,תצקמב ודוה אלשכ וליפא העובש םיבייח םירמושהש יפל ,םנח רמושל תמאב
 האדוה םיכירצ ונא םש יכ ,(דכ םש) "ימע תא הולת ףסכ םא,, בותכל תסחייתמ וז תצקמב
 תנעט התיה ולאש איה הקזחש ינפמ ,העובש בייח וניא םולכ הדומ הולה ןיא םאש ,תצקמב
 םושמ וב ןיאש ,ןודקפב לבא ; ינתיולה אל : רמולו םינפ זיעהל הז לוכי היה אל ,תמא עבותה

 .העובש בייח אוה ןכלו לכה רופכלו םינפ זיעהל ודיב ודיקפהש שיאה לולע םנמא ,םידסח תולימג

 ירה ,האולהב רבדמ "הז אוה יכ רמאי רשא,, בותכה יכ ,ןכ םג רבוס ונתנשמ לש אנתה םאו
 . םיחמומ םינייד :ושורפ רשא ,("םהינש רבד אבי םיהלאה דע,) "םיהלא,, הזה בותכב רמאנ
 .האולהב רבדמ וניא "הז אוה יכ רמאי רשא,, בותכהו 'וכו רבופ אוה םאו--'וכו רבסק יא

 ונא םינייד השלש תוציחנ אלה ,םינייד השלש ךירצש ,םיעדוי ונא ןינמ--יל המל השלש
 םלועל ?"םיהלא, רמאנ אל האולהב ןהו ,םירמושב ורמאנש ,"םיהלא, םימעפ שלשמ םידמל

 האולהה ןינעש ,אוה ןידה תמאבו תוישרפ בוריע ןאכ שיש ,אנתה רבופ םוקמ לכמ ,םנמא--'וכ]
 'ר רמאש הז םושמ אוה םיחמומל (תאז לכב) םיכירצ ונא ןיאש המו ,םיחטומל םג ךירצ אהי
 --הריקחו השירדב .הרותה ןיד יפ לע--הרות רבד .םימכח תנקת אלא וז ןיאו אנינח

 םיכירצ תונוממ יניד--דחא טפשמ .והולה העש וזיאבו םוי הזיאב ,םידעה תא קודבל ךירצ
 אוה ,(ג' םירבד) "בטיה תרקחו תשרדו,, תושפנ ינידב רמאנ םאו תושפנ ינידל םיוש תויהל
 -ןיול ינפב תלד לוענת אלש .םיכירצ ונא ןיא-ןניעב אל .תונוממ ינידל ענונב םג ןידה
 'אצמנו תנווכמ היהת אל םתודעו ועטי םידעהו הולה רופכי אמש ,תוולהלמ וענמי םדא ינבש
 םישנא ויה םיניידה םא--ומלשי אל ועט .אוה ןכ םא--התעמ אלא | .ריספי הולטהש
 ןודל ודרי םימכחה תושרב ירהש ,וטלשי אל ,ןידכ אלש ןוממ ואיצוהש ,םנידב ועטו םיטושפ
 וכו לעונ התאש ןכש לכ .םלשלמ רוטפ ,ונידב העטש ,החמומ ןייד לכו םה םיחמומכ ןכלו
 ינפב תלד לעונ התא הזבש ןכש לכ ירה ,םלשלמ םיחמומ םניאש םיניידה תא רוטפת םא
 םא ,ןכ םא--יכה יא .הולה תא ורטפיו םנידב םיניידה ועטי אמש שושחי הולמה יכ ,םיולה

 ?ןה המ,,ב אנתה ירבד תא םיקהל והבא 'רל ול המל ,השלש םיכירצ ונא תואולהו תואדוהב
 :םיתש הנוש אוהש ,רמולו רחא ןפואב אנתה ירבד תא םיקהל רשפא אלה--ינתק יתרת

 = תולזנש , תינשהו ,םיטושפ םישנא השלשב םינד ,תואולהו תואדוה ונייה ,תונוממ ינידש ,תחאה
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 1 .ןירדהנס :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת = ו

 .אנתה הנוש אלהו-ינתקהו ?אוה

 אלא ?יל המל השלש השלש--דועו +ןיחמומ 'גב: תולבחו תוליזג ,תוטוידה
 אקיִא ברד היִרְב אָחַא בר .אנינח 'רד םושמ ינתק יתרת :אבר רמא
 אלא .י'ִבֶתיִמְע טפָשָּת קֶרְצִּב. : רמאנש ,רשכ ימנ דח אְָיַרּואְּדִמ : רמא
 תיִלְּד רָשָפֶא יא ?תונְרְק יבשוי ווָה אל יִמ אָחְלְתִב וטא .תונְרק יבשוי םושמ

 ! תונרק יבשוי יִשיִפנִ ןכש לב ?ומלשי אל ועט--התעמ אלא .ריִמְַּד דח הפ
 :לאומש רמאד ּוהיִניִב אָּבַא ? אקיא ברד הירב אחא ברל אבר ןיב אָּכַא יאמ
 היל תיל אברל .ףוצח ןיד תיב .וארקנש אלא ,ןיד .ןהיניד-ונדש םינש
 . לאומשד היל תיא אקיא ברד הירב אחא ברל ,לאומשד

1. 

 .וניִדְב הָעָטָש ןיד
 ('ב ,א גל ףד>

 ."הבוחל ןיב תוכזל ןיב ןיריזחמ תונוממ יניד.
 ,רוהטמה תא אמיט ,יאכזה תא בָיַח ,בייחה תא הכיז ,ןידה תא ןד, :והָניִמרו

 ןאכ :אָיְשק אל : : ףסוי ר"א ?"ותיבמ םלשיו יושע חהשעש המ--אמטה תא רהיט

 "בל החמומ היה םא, :ונתקַהְ ?ןיריזחמ החמומבו .החמומ וניאשב ןאכ ,החמומב

 .וט ,טי ללקיוצ

 הגוש אוה המל ,תחא הנוש אנתהש רמאנ םא-'זכו דועו .םיחמומ השלשב אקוד םינד תולכחו
 : תונשל ול היה ךכ אלה ,("השלשב תולבחו תולזנ ,השלשב תונוממ יניד,) יהשלש,,םימעפ יתש
 שיש ינפמ ,השלש םיכירצ ונאש יאדו יכ--ינתק יתרת ? תולבחו תולזנ םהש תונוממ יניד
 ךכו אנינח 'ר לש ומעט תמחמ תוטוידה םנ תויהל םילוכי םיניידהש אלא ,תוישרפ בוריע ןאכ |

 תולבחו תולזנ לבא , תוטוידה השלשב , תואולהו תואדוה ונייה ,תונוממ יניד :אנתה רמוא
 ןודל רשכ ןכ םנ דחא ןייד הרותה ןמ-'וכו אתיירואדמ .ונב-הירב | .ןיחמומ השלשב

 אלא ,םיתש הנוש יאדו ונתנשמ לש אנתהו ,דיחי ןושלב "טפשת,, רמאנש ,תואולהו תואדוהב
 םושמ .םימכח תנקתמ םא יכ ,הרותה ןמ הז ןיא תואולהו תואדוהב השלש רמוא אוהש המ

 ,תובוחרה תונפב םיבשויה | ,םינרגת םיניידה ויהי אמש ,םיששוח ונאש ינפמ--תונרק יבשוי

 --'וכו וטא .יאכזה תא בייחלו בויחה תא תוכזל םילולע םהו םיניד ביטב םיאיקב םניאש
 אלש רשפא יא--'וכו רשפא יא ?תונרק יבשוי ויהי אל (השלש ונידי םא) השלשב םנמואה
 םה ירהש--ומלשי אל .(הולמ תוכלה םיניידו םימכח יפמ עמשש) דמלש דחא םהיניב היהי

 ןכש לכ אלה ,םתועט רעב םבייחנ אל םא--'וכו ןכש לכ ?הרותה ןמ וליפא ןודל םיאשר
 -אכיא יאמ .(םיצוחנה םינידה תא דומלל םבל תא ומישי אל יכ) תונרק יבשוי םיבורמ ויהיש
 ןיד תיב .לאומש רמאש הזב אוה סהיניבש לדבהה-והייניב אכיא ?(לדבהה המ) שי המ
 השלש םיכירצ ונא הרותה ןמש ,רמואה אבר--'וכו אברל .םימכח תנקת לע ורבעש--ףוצח
 קיזחמ) ול שי--היל תיא .ןיד םהינידש רמואה ,לאומש לש ותעדב קיזחמ וניא ,םינייד
 .(לאומש לש ותעדב

 זא ,םתועטב וריכה ךכ רחאו םניד קספב ועט םיניידה םא--'וכו ןיריזחמ תונוממ יניד
 . הבוחל היהש ןיבו תוכזל היהש ןיב ןידה תא םירתופ

 תא םיריזחמ ןיאש ,חכומ ירה--יושע השעש המ .םהל השקה ארומאה--והנימרו
 לעב יכ ,וב רוזחל לוכי וניא-החמומ וניאשב "יושע השעש המ, רמאנש המ--[אכ ,ןידה

 יוכנ ןושארה ךניד קספ ילוא ,אוה ןוכנ ןורחאה ךניד קספ יכ ,עדא המב :ול רמול לוכי ןידה
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 ה לארשי תורפס 9

 " | לודגןיאש--ןאכ ,ןיינמבו המכחב ּוָמיָה לודג שיש--ןאכ :ןמחנ ר"א ?םלשלמ רוטפ
 =  העטש--ןאכ ,הָנָשִמ רבדב העטש--ןאכ :רמא תשש בר .ןינמבו המכחב ונמיה
 "8% העט ,רזוח-הנשמ רבדב העט :יִפא בר רמא תשש ר"אד .תערה לּוקשב
 < ברו אייח 'רב העט וליפא :ישא ברל אָניִבְר ל"א .רזוח וניא--תעדה לוקשב
 = *ָדיִרְב וליפא .ןיא :ל"א ?לאומשו ברדב וליפא .ןיִא :היל רמא +אָיְעַשוא
 = 7 יא ?תעדה לוקיש יִמָד יִכיַה ? ןנא אָמְגאְב ינק יִלָטָק-ןנא ּוטַא :ל"א ?ָךָריִדְ
 |  אָחְכְלִה רַמְתֶא אָלְו ירדהא ינילפד יִאְדּמָא יִרְת וא יג יִרְת ןוגְכ :אָפפ
 = היא יל אָמְלְפַך אנפו והינמ דַחּכ דכע יִרָקאְו רַמְכ אְָו רַמָכ אל
 " לש הרפב השעמ :תשש ברל אָנְמַה בר היִביִתיִא .תעדה לוקיש ונייה
 = השעמ אבו ,םיבלכל ןופרט יבר הליכאהו הלש םִאָה הָלַטְנָש ,םחנמ תיב
 תאצוי הריזחו הרפ ןיא :אפורה סודות רמאש  ,הוריתחו הנביב םימכח נפל
 . = .דלת אלש ידכ ,הלש םאה ןיכתוח ןכ םא אלא ,םירצמ לש אירדנפכלאמ
 " | .החמומה לכש ,התא רוטפ :ע"ר ול רמא !ןופרט ,ךרומח הכלה :ןופרט ר'א
 - 3 ,התא הנשמ רבדב העוט. :ּהיִל אָמיִל-אָתיִא םאו .םלשלמ רוטפ םיברל
 = = ,התא הנשמ רבדב העוטר--אָדַח :רַמָאַה דועו אָרַח ?'רזוח הנשמ רבדב העוטו
 םיברל החמומ ,תיעט תעדה לוקישב יִמנ יא--דועו ,רזוח הנשמ רבדב העומו
 . יאמ :אברל קחצי רב ןמחנ ר'א .םלשלמ רוטפ םיברל החמומה לכו ,התא
 "= התילו םיבלכל הליכאה ירה--הרפ ?הרפמ תשש ברל אנונמה בר ביִתומ אק
 = שא הנשמ רברב העט, :אָמְלְשּב ּתְרַמָא יא :היִל רמָאְק יִכָה !ררָהֶת

 <  לודנ שיש .םלשלמ רוטפ אוהש אלא ,יושע השעש המש ,הזמ חכומ ירה--םלשלמ רוטפ
 3 קספ תא לטבל לודגה ותוא דיב חכה ,םינשבו המכחב הזה ןיידה ןמ לודג שי םא--'וכז ונמיה

 -  רבדב .קפפה תא ריזחהל ול עמוש ןידה לעב ןיא ןכלו-לודנ ןיא .העטש ורבח לש וניד
 פ ארמגה-תעדה לוקישב . וריזחמ אוהו ןיד וניד ןיא ,הנשמב שרופמה רבדב העט םא-הנשמ
 " איה אלה ,איעשוא 'רו אייח 'ר וררפש הנשמב--איעשוא 'רו אייח 'רב .ןלהל תאז .תשרפמ
 .- .לךידב .הרבפמ לאומשו בר ורטאש ,הכלה רמאמב--לאומשו ברדב .ןכ--ןיא | - אתפסותה

 < (םוצע יטקלמ) םינק יצצוק ונחנא יכו--'וכו ןנא וטא .ךלש וא ילש הכלה רמאמב--ךרידו
 0 למד יכיה .(םינורחאה םיארומאה רתימ םיעורג ונניא אלה) ?וננה (תעדמ םירעבנ :רמולכ) םגאב"

 \ םיקלוחה ,םיארומא ינש וא םיאנת ינש-'ןכו יאנת ירת ? תעדה לוקש (אוה המו רייוצמ ךיא
 . לבא ,םהמ דחאכ (ןד ןיידהש) השעש הרקו הזכ אלו הזכ אל הכלהה הרמאנ אלו ,הז לע הז
 - * תעדה לוקש והז--,(ינשה לש ותעדל םיטונ) ינשה .רחא םיכלוה (םיניידה : רמולכ) םלועה בור
 5 -םאה .רזוח הנשמ רבדב העטש ןיירש ,רטאש-תשש ברל  .ול השקה ,והבישה--הביתיא

 . " תחפה יכ-דלת אלש ידכ .הפרטל התוא בשח יכ--םיבלכל  הליכאהו ,ןוירהה תוב
 = 00 ,םירחא תומוקמב תויוצמ הנייהתש ,םירצמה וצר אל ןכלו רתויב תוחבושמ ויה םהלש תוריזחהו
 3 0 -ןופרט ךרומח הכלה .םייקתהל תאז לכב הלוכי הלש םאה הלטנש המהבש ,םיאור ונא הזמו

₪ 1 

 % < אתיא םאו .יתפוטהש הרפה ימד תא םילעבל ריזחהלו ירומח תא רוכמל ינא ךירצ : רמולכ 4%
 - | התא הנשמ רבדב העוט : ול רמול אביקע 'ר היה ךירצ אלה ,ךתומכ איה הכלהה םאו--'וכו
 0 = החיל רמאק דועו אדח ."הרישכ הלש םאה הלטונ, : (דנ ףד) ןילוחב איה תשרופמ הנשמ יכ
 | הנשפ רבדב העוטש ,תחאה-'וכו העוטד אדח . תחא דועו תחא ןופרט 'רל ול רמא אביקע 'ר
 רע = אה .אלה--רדהיתד התילו ?השקמ המ-ביתומ אק יאמ .ןכ םנ | םאו--ימנ יא .התא
 <> --אמלשב תרמא יא .אנונמה בר ול רטוא ךכ--היל רמאק יכה | . רוזחל לכותש ,הנניא
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 98 .ןירדהנכ :הכלח יקרפ ,ילבב דומלת

 :ּוהיִא ּהיל רמאקו ןופרט יבר  דיִחפְמ אקד ּוניַה ,אָנִד םק אָמְלַא ,"רזוח
 רבדב העט, :ָּתְרַמִא יא אלא :"םלשלמ רוטפ התאו התא ד"ב5 החמומ,
 . םולכ אלו אָנִּ ואל ףָיִר ,הרפ יאָוָה וליאד ןָיּב. :היל אָמיִל-"רזוח הנשמ

%- 
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 ןהנ לטנש-ןאכ :רמא אדסח בר ?'ָּתְדַבִע םולכ אל יִמנ אָּמְשַה ,תְדבש
 ןתנו לטנש ןוגכ-יאכזה תא בייח אָמְלַשְּב .דיב ןתנ לטנ אלש=-ןאכ ,דיב
 ?התא רוטפ :היל רַמָאְּד ,היל ָּתַחְּכַשַמ יִכיָה--בייחה תא הכיז אלא ,דיב
 .יִמָּב דיב ןתנו לטנש ומכ-"התא רוטפ. רמאד ןָיְּכ ?דיב ןתנו לטנ אל אהו
 אָמְלְשּב--"הבוחל ןיב תוכזל ןיב ןיריזחמ תוגוממ יניד. :יִנְתְקד ןיתיִנְתִמ אלא
 ,דיב ןתנ אלו לטנ אלו "התא בייח, :אָרְפַעַמ ל"אד היל ּתְחְּכָשַמ תוכזל
 ל"אד ןויכ : ּתְרָמָאַהְו "התא רוטפ, :ל"אד ,ּהֶל ּתַחְּכִשִמ יִכַה הבוחל אלא |

 ןיריזחמ  תונוממ יניד :יִנָתְק אָדָמ ?יִמָּב דיב ןתו לטנש ימכ "התא רומפ,
 --"חבוחל ןיריזחמ ןיאו תוכזל ןיריזחמ,--תושפנ יִּבַג ּהַתְוכּה .הבוח אוהש ,תוכול
 --חבוח איהש תוכזל :הבוחל ןיריזחמ ןיאו  ,אָתְדיִרְנ תוכז :תוכזל ןיריזחמ
 ּהיִתְבח םושמ .םדה לאוגד היתבוח :אישק אָל אָה ?ןאַמְּד ּהיִתְבּוח

 היה הז םעטמו (הרוה הרוהש המ) םייקתה ןידה ןכ םאו ,רזוח וניא 'וכ) העט ,רמוא תייה ול חנית
 םא אלא--'וכו תרמא יא אלא ,'וכוהחמומ : (אביקע 'ר) אוה ול רמא ןכלו ,דחפמ ןופרט 'ר
 התיה ולאש ןויכ :ול .רמול (אביקע 'ר) היה ךירצ ירה ,"רזוח הנשמ רבדב העט,, התא רמוא
 םיבלכל הכילשה ומצע הרפה לעב ירהש) המואמ תישע אל התאו ןיד ךניד ןיא ,תמייכ הרפה
 ,(ךב רוזחל תלוכי אלה תיצר ילמלא יכ ,הפרט איהש תקספפש המב המואמ ול תדספה אל התאו
 ץרתמ אדסה בר-רמא אדסח בר . תישע אל המואמ ןכ םג (תמייק הניא הרפהשכ) התע ןכ םא
 ,ודיב וניד קספ תא םייק ןיידה םא--דיב ןתנו לטנ ;הזכ ןפואב "ןידה תא ןד,, הנשמה תא

 ן .עבתנה דימ ונוממ תא איצוהל זידה לעבל הוצ אלא-דיב ותנו לטנ אלש .יושע השעש המ זא
- 

 ו מרע

 תחכשמ יכיח : עבותל ןתנו ןידכ אלש יאכזה ןמ לטנ ומצע אוה--דיב ןתנו לטנש ןונכ
 ןתנו לטנש ומכ ?(הפב אלא וניא הז יוכז אלה ,דיב ןתנו לטנש) הז אצומ התא ךיא--חיל
 אלו והבכע וניד קספ יפ לעו ןוממב קזחומ היה עבתנה יכ ,ודיב ןתנו לטנ ולאכ המוד-ימד דיב
 ןפוא אצומ התא--היל תחכשמ . הב הנוש אנתהש ונתנשמ-ינתקד ןיתינתמ אלא  .וריזחח
 ןפואב אל םא ,תאז אצומ התא ךיא--הל תחכשמ יכיה .'וכו הלחתמ ול רמאש ונייה ,הזכ
 םיריזחמ ןיא הבוחלש םלועל-ינתק אדח .התא רמוא אלהו--תרמאהו ? התא רוטפ :ול רמאש
 תא ןיריזחמ תונוממ יניד : דחא רבד הנוש ונתנשמ לש אנתהו ,ותיבמ םלשי ןיידה אלא ,והכזשכ
 ותבוח איה תאזה תוכזהו דיב ונתנו ואשנ אלו הלחת והוביחש הז לש ותוכזל ןידה קספ
 וזל המודכ אלה--תושפנ יבג התווכד .ונממ הבגש המ ריזחהל ותוא םיבייחמש ,ורבח לש

 ילעבל הבוח הניאו ול תוכז איהש ,הדבל תוכז-אתדירנ תוכז . תושפנ ינידב םג שרפל ךירצ
 .תאז שרפל רשפא יא שממ הבוחל ירהש--הבוח איהש תוכזל .המודכו תבש לולח ןונכ ,וניד
 ?וז איה ימ לש ותבוח ןכ םא--ןאמד היתבוח .תאזכ הבוח ןיא תונוממ ינידב םנש יפל
 ותבוה אוה .חצורה תא וכוש הז--םדה לאונד היתבוח .הישוק הניא תאז--אישק אל אה
 ליבשב יכו--\כו היתבוח םושמ .ךופשה םדה רפכנ אלש ויניעב השקש ,םדה לאוג לש
 ? הז תא (גורהל ךירצ) גרוה ינא םדה לאונ לש ותבוח
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 .אעבר .אָיָשַק ?"ןיב. "ןיב. יאמ :דועו יאַהְל היל אָנְלְמַק םדה .לאוגד

 .יענַאְד-רוהטה תא אמימ :ונממ ולטוג ןוכשמ ודיב ו היהש .ןוגכ :רמא
 .ויתוריפ ןיב ןָּבְרַעָש--אמטה תא רהיט ,ץרש ּהיב

11. 

 .םיִנָּיִּדַה תַעּובָש
 ,מ ףד--ב ,חל ףד)

 ,יחמורפ הושב--האדוההו ,ףסכ יתש--הנעטה :ןיניידה תעובש לא ָתיִנְתַמ

 ןיא. "! ךדיב יל ףסכ יתש, 1דַציִּב .רוטפ--הנעמה ןיממ האדוהה ןיא םאו
 ךל ןיא.  "!ךדיב יל הטורפו ףסכ יתש.  .רוטפ--"!הטורפ אלא ידיב ךל
 יל הנמ, .רוטפ-"!ידיב ךל ןיא. "!ךדיב יל הָנְמ, . בייח--"!הטורפ אלא ידיב
 ןיא,, "!ךדיב אָּבִאְל הנמ,, .בייח-!רניד םישמח אלא ידיב ךל ןיא, "!ךדיב
 "!ךדיב יל הנמ, .הדיבא בישמכ אוהש ינפמ ,רוטפ-"!רניד 'נ אלא ידיב ךל
 -'ידיב ךל ןיא,, .רוטפ--+ךל ויתתנ. "!יל והינת, : ול רמא רחמל .'ןה, :ול רמא
 רמא רחמל "! םידעב אלא ,יל והנתת לא, ."ןה,,:ול רמא "!ךדיב יל הנמ, ,בייח
 . םידעב ונתיל ךירצש ינפמ ,בייח--!ךל ויתתנ, "!יל והינת, :ול
 תרבדמ הנשמהש הזמ עמשמש ,"הבוחל ןיבו תוכזל ןיב, הנשמה שארב רמאנ אלה-ןיב ןיב יאמ

 --אישק ? הבוח איהש תוכזל : שרפל רשפא יא אלה הז תאו ,הבוחבו תוכזב ,םירבד ינשב

 .בר לש וצורת תא םיקמ אניבר--וכו רמא אניבר .הבושת הילע ןיאש ,איה הישוק ןכא

 "ןפואב איה "ןידה תא ןד, הכלחהו ,דיב ןתנו אשנ אלש ןפואב איה וגנתנשמ םנמא : ךכ אדסח
 ןכתי הנה ?בייחה תא הכזב "דיב ןתנו אשנ,, ןכתי ךיא : השקמ התאש המו דיב ןתנו אשנש
 רוטפ,, ול רמאו הולה תא ןיידה הכזשכו ,עבתנה ןמ הקלש ןוכשמ עבותה לש וריב היהשב
 = ןכתי הז ןודינב םנ-רוהטה תא אמיט .הולל וריזחהו הולמה דימ ןוכשמה תא חקל זא ,"התא

 " ויתורהטב ול דלונש קפפה רבד לע ולאשל ןיידה לא אב דחאש ןונכ ונייה ,"דיב ןתנו אשנ,
 םע ןבריעש . תורהטה לע וכילשהו ץרש חקל הזב קפפ דוע היהי לבלו ,ןתוא אמט ןיידהו
 ררבוה ךכ רחאו לאושה לש ויתוריפ רתי םע רהטש אמטה .תא בריע ומצע ןיידה--ויתוריפ
 2 .תוריפה לכ תא אמטש אצמנו ,העט ןיידרהש ,רבדה

 .הנעטה תצקמב האדוה ידי לע םיעיבשמ םיניידהש העובשה--םיניידה תעובש

 ןימ) ףסכ תועמ יתשמ תוחפ היהת אל הדי לע האב העובשהש הנעטה--ףסכ יתש הנעטה
 העובש ותוא תבייחמ איהשו ןידה ילעבמ רחא הדוהש--האדוההו .(רנידה שילש אוהש עבטמ
 = = תזש ,הנעטה ןיממ הארוהה ןיאש ינפט ,העובשמ רוטפ עבתנה-רוטפ .הטורפמ תוחפ היהת אל
 תועמ יתש תב עבטמ ונעט אלש ןונכו (תשחנ לש איה הטורפה יכ) תשחנ ונעט הזו ףסכ ונעט
 יתש .(איה תשחנ לש םנ םא) עבטמ ול הדוה ירה עבטמ ונעט םאש ,עבטמה לקשט אלא

 דחאב ול הדוה הזו םינוש םירבד ינשב ונעט םאש ,רבופ אָנִתה יכ--בייח 'וכו הטורפו ףסכ
 ;םירניד האמ--חנמ .האדוה ןאכ ןיאש יפל--רוטפ ידיב ךל ןיא .העובש בייח ,םהמ

 ,הדבא בישמכ אוח ,רפכ אלש ןויכמו רופכלו םינפ זיעהל היה לוכי ירהש--הדבא בישמב

 .העובש בייח וניאש
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 ו ..תועובש :הכלה יקרפ ,ילבב דומלת

 ."ףסכ יתש הנעמה, .אָרֶמָּג
 וכ

 יתש המצע הנעט : רמא לאומשו .ףסכ יתש הנעט תריפכ : בר רמא
 רמא .בייח ,הטורפב אלא הדוח אלו הטורפב אלא רפכ אל וליפא :ףסב =

 ןימיִנתמ אקיד .לאומשד ּהיִתָוכ יִאָרְקּו ברד היִתְוְּכ ןיתינְתמ אקי :אבר
 וליאו-"הטורפ הוש האדוההו ףסכ יתש הנעטה,, :יִנָחְקְּר :ברד היתוכ

 וליאו-"הטורפב האדוהה, :יִמִנ ןנתּו .יִנָתה אל - "הטורפ .הנעמ תריפב, |
 שיא ןִּתִיִּב, :ביתכד ,לאומשד היִתָוכ יִאְרִקו .ינתק אל "הטורפב ,הריפכ,

 --ףסכ המ ,םינש--ףסכ ףא ,םינש-םילכ המ ,:"רמשל םיִלָב וא ףַמָּכ ּוחַעְר לֶא |
 :אּוהָה ?ברו .י"ַהֶ אוה יִּכ, :אָנְמִחַר רמָאקְו בושח רבד לכ ףא ,בושח רבד | =

 "הז, ביתכו "אוה,, ביִתָּכ + לאומשו .הנעטמה תצקמב האדוהל היל יִעָּבַמ
 .,הנעטה תצקמב האדוהל דח %ברו .בייח--תצקמב יִדּואְו תצקמב רפכ יאד |

 הל הָרְסֶמד ,היִנָכ תַעמָש אָליִמִמ ואל ? לאומשו .הנעטה ןיממ האדוהל דחו
 םאד ,אָקַאַד אוה הריפכל אָרכַעַמ-אָתַא יכ ,ףסכ :בר ךל רמא אלא +הנעמ =

 המ :אָנַמֶא אָנֶאְו "רומשל םילכ והער לא שיא ןתי יב, :אָנְמִחַר בותכל ,ןכ
 ,הנעטל ןיינע וניא םא ? יל המל ,אנמחר בַתְכִּד ,ףסכ ,םינש לכ ףא ,םינש םילכ |

 .בתכ אלו םילכ אנמחר בתכ יא : ךל רמא + לאומשו .הריפכל ןיינע ּוהנת
 .אָניָעָב אל בושח רבד לבא ,םינש לכ ףא ,םינש םילכ יאמ :אָנִמָא הנה ,ףסכ

 0 סע ספפ .ו ככ תומסב

 :אלא ,הנעטה תלחת הגיא ונתנשמב ונינשש הנעטה--ףסכ יתש הנעט תריפכ
 .חהאדוהה לש הטורפה דבלמ ,ףסכ יתש לש תויהל הכירצ ,ורבח תנעטב רפוכ הזש ,הריפכה
 .תלחת--המצע הנעט . הטורפו ףסכ יתש לש תויהל הכירצהנעטה תלחת ןכ םאו ,הב הדומ אוהש

 (בר לש ותעדל םיאתמ) ברכ אוה הנשמה לש קוידה--'וכו ןיתינתמ אקיד .המצע הנעטה
 .אנתה-'וכו הנעט תריפכ וליאו .(לאומש ירבדל םימיאתמ) לאומשכ םגה הרותבש תוארקמהו
 םג ונינש תרחא הנשמבו--ימנ ןנתו .הטורפ לש תויהל הכירצ הנעטה תריפכש הנוש וניא
 .הרימשל הניתנה תלחת--םינש ףסכ ףא .םיבר ןושל אוה "םילכ,, יכ--םינש םילכ  .ןב
 רמאקו .הרימשל ונתונ םדא ןיאו בושח רבד וניא הזמ תוחפש ,ףסכ יתש לש תויהל הכירצ
 הזשכ ,רמולכ ,"הז אוה יכ,, רמאי ןעטנהשכ ,העובשה האב הז לע :רמוא ןטחרהו-'וכו אנמחר

 .אוהה .ףסכ יתש תנעט ךותמ האב האדוההש ,בותכה ןמ חכומ ירה ןכ םאו ,תצקמב הדומ

 ,הנעטה תצקמב האדוהב אלא העובש ןיאש ,ול ךרצנ בותכב רמאנש "הז,--'וכו היל יעבימ

 יתש לש  הנעטה לא סחיתמ "הז,ש ןאכמ דומלל ןיא ןכלו ,ךל הדומ ינא הז תא : רמולכ
 .האב "אוה,, הלטהו--דחו .הנעטה תצקמב האדוהל "הז, הלמה-דח .  הדוהו--ידואו .ףסכ
 ירבדכ יהי םג ול-'וכו אליממ ואל .ונעט הזש ,הנעטה ןיממ תויהל הכירצ האדוההש ךירצהל
 ןיממ האדוה ךירצהל--הינש הלטו הנעטה תצקמב האדוה ךירצהל האב תחא הַלָמש ,בר
 .הנושארה הנעטה הרסח האדוהה ירחאש ,בותכה ןמ עמוש התא אליממ אל םאה לבא ,הנעטה
 ורקיעב אב אל ,בותכב אבש ףסכה--'וכו אתא יכ םסכ ?ףסכ יתשב הריפכ דוע ןיאו

 ללכבו-םינש לכ ףא  .רמוא יתייה ינאו-אנימא אנאו .הנעטה תלחתל אלו הריפכל אלא
 יכ , ךירצ ינניא--אניעב אל . תוכייש ול ןיא ונינע יפ לע סא--ןינע וניא םא .ףסכ םג הז
 .,העובש בייח םהמ דחאב ול הדוהו ןיטחמ ינש ונעט וליפא םילכ ןינעלש םשכש רמוא :יתייח
 .העובש בייח סהמ דחאב ול הדוה הזו םירבד ינש ונממ עבותש המ לכ םג ךכ



 לארשי תורפס = 0

 3 הטורפ אלא יי ידיב ף ןיא, "1 ךריב יל שי ףסכ יתש, :ןִנֶּמ .ןל עמשמ אק
 - רמא ! לאומשד אָתְבּויִתְו ? הנעמ הל הרפחר םושמ ואל ? אמעמ יאמ .רוטפ
 ל ל חדוה אל --ועַמֶש המ יָת אקוד ?יִנָתַ "הוש, ּתְרבָס ימ :לאומש ךל
 * יל שי הטורפו ףסכ יתש, :אָפיִכ אָמָא ,יִבָה יא . ועט אל-ול הדוהש המו
 "= םֶושָמ ,הוש :אָמָלָשְּב ּתְרַמָא יא .בייח-"'הטורפ אלא ידיב ךל ןיא, "ךדיב
 חמו ול הדוה אל ונָעַטְש המ  בייח יאָמָא ,אקוד : תרמא יא אלא ,בייח יִבָה
 ₪ ןמחנ בר רַמָאָה ?לאומשל אלא אָמַעַט אוח יִדָמ !ונעט אל ול הדוהש

 .בויח ,ןהמ דחאב ול הדוחו ןירועשו ןיטיח ונָעִמ :לאומש -

 ןח

 :םיִדָעְב הָאְוְלַה ןיּד
 ב ,א .אמ ףר)

 וערפל:ךירצ ,םידעב ורבח תא הולמה :יִפַא בר רמא הדוהי בר רמא
 .ךיתערפ, :ול רמול לוכי :יל רמא ,לאומשד הימה ּהָתיִרְמַא יכ  ,םידעב
 : ול רמא ."ךדיב יל הָנֶמ :ןִנָּת ."'םיה תנידמל ןהל וכלהו ינולפו ינולפ ינפב
 היִעְבַתִד ב אָכָה אָהְו . רוטפ-'ךל ויתתנ, ,ייל יָנֶתַח :ול רמא רחמל .'ןַהי
 רמא !יסא ברד "אָתְבּויַת-"רוטפי ינָתִו יִמָּד םידעב היִפְואְּד ןאַמְּכ ,םידעב
 - חיִריִדְל אלד ,םידעב היפ אָרְקַעַמְד אָביַה-יִרמַא יכ ,אָנָא :יפא בר ךל

 = ;יפא ר"א הדוהי בר רמא :יִכָה יִנְסמ .ףסוי בר .היִנְמיַה אָה-אָבִמ ,חינמיה

 .בושח תויהל ךירצ ילכ וניאש רבד לכש ,ונממ דומלל "ףסכ,, ונל עימשמ אוה ןכל-ןל עמשמ אק
 < חוש לש האדוה לעו ףסכ הוש תנעט רבד לע תרבדמ הנשמהש ,רבס ןשקמה-'וכו ףסכ יתש
 .ףסכ יתש לש הנעטה תריפכ הרסחש ינפמ ,אוה רוטפ ןכ,יפ לע ףאו הנעטה ןיממ האדוה הש ,הטורפ
 תרבס ימ .לאומשל (הישוק) הבושת וז ירהו--לאומשד אתבויתו ? םעט המ-אמעט יאמ
 < ונעטש המ .ףסכ יתש אקוד הנוש אנתה ,ףסכ הוש הנוש אנתהש התא רבופ יכו--'וכו
 .הנעטה ןיממ האדוה ןאכ ןיא ןכלו תשחנ ול הדוה הזו ףסכ ונעט אוה אלה--ול הדוח אל
 רמוא םא חניתה--אמלשב תרמא יא .הנשמה ףוס תא (ראב) רומא ,ןכ םא--'וכו יכה יא
 | . המל-יאמא . הנעטה ןיטמ האדוה יהוזש ,בייח אוה ךכ םושמ--בייח יכה םושמ .התא

 : רמולכ , לאומשל אלא וז הבושת בישמ התא םולכ--לאומשל אלא אמעט אוה ידימ
 וז ןיא לאומשל לבא ,וז הבושת בישהל היה רשפא ''ינתק אקוד,  רחא םכח רמא ולא

 6 ףסכה םע דחי תשחנ ונעטש רחאמ ,הנעטה ןיממ הארוהל תאז בשוח לאומש יכ ,הבושת

 . לאומש לש ומשמ ןמחנ בר רמוא אלה--'זכו רמאה .םהמ דחאב ול רפכ הזו

 = ּומינש--ןנת . לאומש ינפל (תאזה הכלהה תא) התוא יתרמאשכ--'וכו התירמא יכ
 .  ןחולה ולאכ המוד הז ירה םידע ינפב ועבתש ןויכ ,ןאכ אלהו--'וכו אכה אהו . ונתנשמב
 .ימא פר ךל רמא .יסא ברל הישוק וז אלה ןכ םאו "רוטפ, אנתה הנוש תאז לכבו םידעב

 "= וערפל ךירצ םידעב ורבח תא הולמה) יתרמאשכ ינא : יסא בר (ךל בישהל לוכי) ךל רמוא ךכ-'וכו
 אלה (ונתנשמב) ןאכ לבא ,ןימאה ול אלש  ,םידעב והולה הלחתמש םוקמב הז ירה ,(םידעב
 < תזה ןינעה תא הרומ היה--יכה ינתמ .(אוה רטפ ןכלו םידעב אלש והולהו) ול ןימאה
 < < .(רחא חטונב) ךכ



 ' םפד 0-0 .תותבש :הכלה יקרפ ,ילבב ךומלת |

 ינערפת לא, :רמא םאו ,םידעב וערופל ךירצ וניא ,םידעב וריבח תא הולמה
 ;יל רמא ,לאומשד ּהיָמְק ּהתיִרַמִא יכ .םידעב וערופל ךירצ--"םידעב אלא
 :ןנָת .'םיח תנידמל ןהל וכלהו ינולפו ינולפ ינפב ךיתערפ. :ול רמול לוכי
 ."םידע .ינפב אלא יל והנתת לא,, :ול רמא ."ןה. :ול רמא ,"ךדיב יל הָנִמ

 --םידעב ול ןתיל ךירצש ינפמ ,בייח-"ךל ויתתנ, ,"יל והנת, :ול רמא רחמל | =
 ,ךיתיולה םידעב, : אְַָמְד איה יִאנִּמ :לאומש ךל רמא !לאומשד אָתְבּויִת
 :רמוא אריתב ןב הדוהי יבר .ןתנש הָיָאְר איבי וא ,ןתי וא--"יִל עַרּפ םידעב
 ףירּפ ."םיה תנידמל ןהל וכלהו ינולפו ינולפ ינפב ךיתערפ, : ול רמול לוכי

 יִבָהְו ,יִאְת .העיבת .תעשב אָמְליִּד +יאק האולה תעשבד יאַמְמ :אחא בר |
 תעשב לבא יִנָעְרּופְל ךל היה םידעב +ךיתיולה םידעב ואל :היִל רַמָאְק
 הולמה :אָתְכְלַה :אָבְרְּר היִמָשִמ יִּפָפ בר רמא .בייח לכה ירבד--האולה
 :רמא אברד היִמָשִמ אפפ ברו .םידעב וערופל ךירצ ,םידעב וריבח תא
 ינערפת לא,, :רמא םאו .םידעב וערופל ךירצ ןיא ,םידעב וריבח תא הולמה
 ינולפ ינפב ךיתערפ, :ול רמא םאו .םידעב וערופל ךירצ--'םידעב אלא
 .ןמאנ--"םיה תנידמל ןחל וכלהו ינולפו

 תקולחמ שי הז ןינעב-איה יאנת : לאומשל (הישוק) הבושת ןאכמ ירהו--לאומשד אתבוית
 . = ,חולל רמא הולמהשו הזב רבודמ האולח תעש לעש ,תרבוט ארמגה-ךיתיולה םידעב : םיאנת לש
 -'וכו יאממ . השקה--ךירפ . םלשי--]תי .םידע ינפב ונערפי ןכלו םידע ינפב והולמ אוהש
 תיבב ועבתשכ) העיבת תעשב רמוע אוה אמש ,האולה תעשב דמוע הולמהש םיעדוי ונא ןינמ
 ,ךיתיולח םידעב אל םאה : (הולל הולמה בישמ ךכ) ול רמוא אוה ךכו ("ךיתערפ,, רמוא הזו ןיד
 הדוהי 'ר ותוא רטפ הז ליבשבו ,ךכ ול רמא אל האולה תעשב לבא ; םידעב ינערופל ךל היח
 | .איה הכלהה-אתכלה .ומשמ--הימשמ .אריתב ןב

 .הש/ שש ל /7/7ש/ 7"



 = = ,רפסבש הדנאה יקלחב םיאבה תומשהו םינינעה תמישר

%. 
 90 | (אבִא) אָּב רב אָּבַא יבר
 6 אָניִמְז רב אבא יבר

 41 אנהכ רב אבא יבר

 16 הדוהי אבא

 00 אָרְקיִה אבא

 419 ,404 403 5 והָּבַא יבר

 177 ואבא רב אבא) לאומשד הובא
 200 9 םינבו תובא
 199 )8 יולה ןיבא בר
 811 0 תּולָבַא

 ,?55 ,259 ,241 ,172 ,65 םהרבא

9 448. 

 םדאה ירבא
 ךו 16 40 1 7 הדנא
 6 ךלמה ספירגא
 09 הוחא רב אדא
 958 4 םדא

 498 לודג םדא
 813 ,185 ,118 ,112 ןושארה םדא

.406 ,1 

 80 74 0 רפיק) םוניירדא

 445 0 הבהא

 198 םיהלא תבהא

 לצא ךשחה לילא) ןיִמְרּוהַא
 108 (ןַמיִרהַא ,םייסרפה

 8 ןרחא
 | 447 6 םלועה תומוא
 853 246 6 תּונָמּוא

 . 8 2 םירבד תאנוא

 האר) 482 80 רנה סולקנוא

 / (סליקע

 686 (םי) סּוניקוא

 188 (לילגב ריע) אשוא

 (איעשוה) איעשוא יבר

 ב"אה תויתוא

 םיניע תזיהא

7 
 ּ :%0-3% (םידשה ךלמ) יאדמשא |05 שורושחא
 469 רֶשָא | 88ד ,174 8 בויא

 - 1-09 אילטיא

 2 | 9% 218 המיא

 7 3 1500 חרות לש תוינסכא

 .- אטוב ןב אבֶב | 0 9 לארשי יהלא
 < םפד ,250 249 226-196 לבב | 405 819 870,  865 ,29 והילא

5 7 8 371, 400. 
 8 'ה רבד הזוב | 82  (סונקרוה ןב) רזעילא יבר

 485 = ןדיבא יב /,270 ,180 ,1/9 8

 11 יביב בר 490 ,40ד ,400 1

 4 םיסותיב ןב ןועמש יברב רזעילא יבר

 854 -,847 ,0 רתיב | 6
 יי ללה תוב | 906 אתותרב שיא רזעילא יבר
 | 199 168 8 תסנכה תוב | 85-81 (רחא) היובא ןב 7

 %90 שרדמה תיב 9
 828 0 יאמש תיב | 5 םיפנכ לעב עשיקא |

 < 40 םירעש תוב | ,410 ,958 ,108 ןודקומ רדנסכלא
 4 398- חרק יעולב .460 ,459 נג

 41ד 416 414 ,401 ,855 דוד ןב | 25 אטְרֶּפ ןב רזעלא יבר

 08 הרומו ררוס ןב | 4 הירזע ןב רזעלא יבר

 395- יאזע ןב | 8 תדפ ןב רזעלא יבר

 - 9 תסכה תיציצ ןב | 9 אריעופ ןב רזעלא

 8 (דש) ןוילמת ןב | 9 םוסרח ןב רזעלא

 1 9 םדא ינב | 403 (תיפרפה תד ןהכ) אשוגמא

 0 אקירפא ינב | 199 ,זפ ימא בר

 ימלס ינבו ילע יבנוג .ינב | 8 תמא
 0 יתוצתנה |90 (דש) סירטיגנא |
 5 לילגה ינב | 481 480 412 (רסיק) םונינוטנא

 7 עדיוהי ןב והינב | 487 ,18 | הלודגה תסנכ ישנא |
 -- הדוהי ינב | 199 9 יסא בר |
 ו לאעמשי ינב | 851 850 9 סוניספסא |

 41 םירצמ ינב | ₪ רתסא
 6 2 םיינע ינב | 9 סורוקיפא
 1 םינב | 6 םימי תוכירא
 6 קידצה ןימינב | 1 םולבותסירא |

 א פודרוה ןינב | 87 196 ,159 ,96 לארשי ץרא | 85

 200 | ה 116 30 1 הדגא ילעב .341 ,840 ,389 ,888 7

 < 868 ,844 848 ,200 םילוח רוכב | 394 522 ,234 12 ,168 השא | 0
 9 207, 957 < םימהר תשקב | 109 ישא בר | .(חיובא ןב עשילא :האר) רחא



: 110 

 854 כי אמורד רב

 1-0 אבכוכ .תמייש

 109 = קופי לש 2 2

 20 6 ארפק לב 2

 28ד ;יתירורב

 212 .האירב
 1520 = םינוירב 00

 286 ,5 הכרב

 209 קחצי בר תכרב |

 194 ,178 4 םולש תכרב |
 18 םדו .רשב

 4 עובש אבלכ תב =

 488 ,4 לוק תב

 ג
 21 הואנ

 66 8 < הלואנ

 411 0 אסיספ ןב ההיבג

 26 זורכ יניבנ

 1% םינועבג =

 2 .(ךאלמה) לאירבנ
 145 גונמו גוג

 14 םלונ

 412 ,6 ףו

 449 (ןוילעה לילגב ריע) בלח שוג
 208 לזג
 458 ,898 ,900  ,פדד תורזנ

 842 ,214 ,242 ,4 םונהיג

 2490 רסוקדנ 6

 00 םילוגלנ |
 פד םלועב רזוח לגלנ
 249 ,66 0 תולנ <

 482 5 םיד סח תולימג

 ,800 109 ,67 ,8 לאילמנ ןבר |

 ,401 ,400 ,875 ,8ד5 ,852 837 |

 24 ארסנ

 15 ןדע ןג

 11 תער תבנג

 100 חורה תוסג

 ומא יעמב דלו | 550 9 6 םירג

 ,251 ,202 170 ,186 ,155 דוד

 +. הקסדש ה כ

 ,289 ,287 285,  ,284 ,6ז םימשנ

0 294, 209, 882, 
, 

 שו
 = רָבָר

 ורטוא םשב רבד
 ןוגה וניאש רבד
 רקש רבד
 284 282 0 | םירפוס ירבד
 288 ,297 ,284 ,282 הרות ירבד

1%>56: 

 ו

428 ,268 ,5 

 18 (תוחורה רש) המוד

 425 ,976 4 ןווד

 294 ,199 ,105 4 ןיד

 50 (רפיק) םונוטילקיד

 14 תועד

 ה
 19 : הידוה
 908 ,807 ,161 ,84 | אנוה בר

 2 סודרוה
 תנומאב רואה יהלא) זימרוה

 408 - (רזומרא ,םיטרפה
 89  (דש) תיליל ןב ןיטרוה
 1 טונקרוה
 156 םינפ תנבלה

 116 תמה תיולה
 811 ,284 ,211 9 הכלה

 206 205 198 ,59 ןקזה ללח

 805 4 ןמה

 09 אנונמה בר

 810 ,9 דפסה

 24 תוכלט יגורה

 ה
 יודו
 םירופכה םוי לש יודו

20 

+9 

469 1 

98 

 .42ה

99 

 ה
 = 465- כבה

 224 ,1 תוכז

 48 סלוקבא ןב הירכז
 0 | איבנה הירכז
 15- אריעז יבר

 ל41 םהרבא ערז

 א
 418 חישמ ילבה

 144 איבגה קוקבח

 207 הלוח

 88 לנעמה ינוח

 6 ץראל ץוו

 ,191 ,155 ,62 שדקמה תיכ ןברוח
3, 812 855-817, 448 

 1038 והיקזח

 175 0 אטה

 ד יחה

 879,878 דפ אייח יבר

 917 56 שדקה תויח
 376 250 1 םייח

 44 םכח
 5-5 אנותא ימכה

 421 לארשי ינב תטכח
 871 ד תינוי תמכח

 21 םשה לולח

 190 ,189 ,178 ,88 85 תומולח
 11 יאלינח רב אנח בר
 11 הנח

 445 ,880 829 | םינבה ונח

 202 הכונה
 244 אבחנה ןינח

 484 176 | אפוד ןב אנינח יבר
6 894, 

 2ז 1  אפפ רב אנינח יבר
 ,489 ,400 ןוידרת ןב אנינח יבר

488, 484. 

 16 עשוהי 'ר יחא היננח
 3 היקלח ןב היגנח
 9 הירזעו לאשימ ,היננח

 201 םיפנח

 11 אדסח בר
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 7 + | 400 82 2 5 יסוי ובר |

 ילילנה יפוי יבר | 871 1 םיאנומשח /
 תּרקוי ןמ יסוי יבר 2 - 2

 446 ,7 אמסכ ןב יסוי יבר

 | שב יִמייְבְט בר
 |18 ףסוי בר | היְרַבְט
 = /(ףוע - םורכ | 4 | תבש ריקומ ףסוי | << 2% (ריע) אכלמ רומ
 7 7 םיפשכ |9 דומלתה ירצוי | < - סודה
 - (חרבה רש) ימקרוי | - יו םוטומ
 424 8 לאקזחי - (רסיק) סונורמ

 200 \ ןיי .

 . 14 חישמה תומי 0

 תוחולה | <" ךלמה יאי| 0 5% ' הָנְבי ַ
 יול יבר (יסוי) אָמּו יבר | 5 םיפכ עיני

 ' ןתיול ,255 ,214 ,160 159 ,158 םירוסי | 8 אבב ןב הדוהי יבר

 \ < .בלל .420 4099 |00 אריתב ןב הדוהי יבר
 א 448 89 .אובל ריתעל 0 וניבא בקעי |89 אמית ןב הדוהי יבר -

 602 88 726 |, ידיא רב בקעי יבר | 25 ,19 בר) אישנה הדוהי יבר
 = 4958 ,4 409 56 קחצי | 338 307 ,288 ,106 ,90 ,ף5 ,44
 ו תיטרא ןושל | 1 ןמחנ רב קחצי יבר | 401 ,400 = ,384 479 ,89דד 1

 ולגה ּינבְו הדוהי רן | ל יו 16 חצב תוסיצה = 489 481 2
 < = <  תינוו ןושל .366 ,2 האישנ (הדוהי) ןדוי יבר

 יסרוס ןושל ,198 ,151 ער רציו בוט רצי .דפ 0 .
 יסרַפ ןושל .26ד ,1%- |98 אלטנ ןב עשוהי יבר

 0 6 שרקה ןושל | 242 188 1599 6 םיחלא תארי | 08 8 חיגנח ןב עשוהי יבר
 46 8 25% 19 ערה ןושל | ,896 ,84ד ,801 ,281 ,242 םילשור' | 400 814 9 110, 296 801, 

: 4 437 449 455-452, 1 42 : ' 
 .- חרי | 6 40 ,29 יול ןב עשוהי יבר | \ |

 ומ 4% , לאעמשי | עוד ,216 215 199 171 115.
 8 0 355 ,259 עשילא ןב לאעמשי יבר 41ך 416,861 884 244 7 י
 - 1 "ד ₪ שמ טה 23 יסוי יברב .לאעטשי יבר 298 תורוהי

 ל שי לר | ו-00 150 5 נה לבר 404 855 סגד 5 0 והיעשי | 4איכנה) לאויה =
 8 2164 5 56 ,159 ,106 ,5 201 81 יאכפז ןב ןנחוי ל /

 0 258 25 | | םצפ האב 8500 848 310 08 .
 0 ,629 ,318 ,990 ,58ד ,0 - ₪

 ,376 ,38 2% ידה רק ד
 םדא לש ויתונוזמ | 3 דובכ | 218 1 6 םירופכה םו 7 האנ םומ ,כ דד 0 בוט םו %
 תקלחמ | 56 ,18 ,1ז ,16 םאו בא דובכ 499 1 ו : )

 הכימ ,119 41 = ברה הובכ 801 28 - | לאיוע ןב ןתת
 ו , חס םהל ןיאש םיט | |86 46-00 0-- לובג ןהכ 3 ןיידה ןתנוי | .

 ב | 0-7
 מ 0 3



 1 : | חמו שרי

 0 םלועה | 908 -חפ לובג | 408 24 ,גַטפ ,19 (םירפוכ) םינימ = =

 289 ,244 ,229 ,228 ,906 אבה םלוע | 184 ,0 איכנ | 289 168,  ,40 9 התימ 0 2%

 89831 ,3 : אבקוע רמ | 8 תוריזנ | 405 ,4 ןיד תיב .תותימ 9 5

 דפ = | ארזע | 8 8 םילבא םוחנ | 48 6 ,5 4 ,8 םיקידצ תתימ |
 943 928,  1 ץראה םע | 292 2 וזמנ שיא םוחכ |868 ,857 219 ,110 ,115 44

 8 םלוע ידומע | 6 הנקה ןב אינוחנ יבר | 287 ,215 187 ,67 5 םיכאלמ |
 44 סומע | 4 המחנ .406 ,401 ,818

 100 הונע | 8 הימחנ יבר | 485 ,870 ,884 ,811 ,85 תומה ךאלמ ו

 24 תוינע | 1 ןיחיש שיא הימחנ | 258 (ימור ןייע) העשרה תוכלמ ="

 27 םיננע | 6 שחנ .ךך- 4
 109 0500 קחצו תדקע | הז רונקינ | 8 רחסמ

 ,108 ,98 ,50 ,9ד ,88 אביקע יבר | 8 רםיק ןורינ | 9 שפנ תריסמ /

 ,249 ,242 ,285 ,288 ,195 ,8 21508 ירכנ | 8 השעמ 7%
 ,830 ,827 ,821 ,806 ,299 ,9 280 ,0 םיסנ | 48 ,11 ,8-1  תישארב השעמ .

 ,400 ,885 ,875 ,856 4 1 ,00 ןוירוג ןב ןומירקנ | 814 ,246 ,212 ,86 5 ,00 4

 447 ,441 ,486 ,424 ,421 7 ,850 ,849 2 .428 בד 2

 = 80 ,דז (םולקנוא ןייע) רגה םליקע + 1 אישנ | 4 םיבוט םישעמ
 24 הברע | 8 תוינקדצ םישנ | 31ז 1 הבכרמ השעמ |

 205 ט"יו תותבש יברע | 412 ,825 ,988 ,250 ,90 המשנ | 4244 ,428 ,864 ,241 ,211 163 תווצמ =

 6 םישק םירבד הרשע | גז הריתי המשנ | 419 5 חנ ינב תושמ 3 7

 08 םיבק הרשע ה--- 1%8 : הכוס תוצמ
 ----- 3 265 ,56 ,46 1 שדקמה |

 ם 425 1 םודס | 7 וינוח שדקמ

 4 28 הכוס | 1 םיפנ לש תומוקמ
 806 ,805 5 םירופ | 0 םירפוס | 288 ,7 ארקמ

 15 ףוסוליפ 100 (ריע) ינכיס 98 יכדרמ

 209 ,96-28 ריאי ןב םחניפ יבר | 0 393 יניכ | 5 םירמ 6

 259 שפנ הוקפ | ארסיס| ספ הנלב תב םירמ
 6 8 החילס | 9 סותיב תב אתרמ

 7 היברו הירפ | 8 (ךאלמ) ןופלדנס | ,ו6ד ,ך9 68 60 05 14 השש | =

 21 1 הסנרפ | לִדְד 2 ןירדהכט | 217 216 ,215 ,189 ,188 ,1 ,

 "248 9 םיסנרפ | 3418 ,1 לאקזחו רפס | 862 4 5 275, 288, 805, 

 47 םייסרפ | 4 ילשמ רפס | 447 68

 |07 , תר תלהק רפס | 419-418 ,267 8 חישמ
 897 ,5ד2- ,93ד ,912 ,114 םימגתפ | 8 הרות רפס| 3 הנשמ |

 7 | 298 ,פלד . תמה

 , 9 7 5 רבדמ יתמ

 287 9 רובצ | 7 תודבע | 0 אָיִּתִמ יבר

 852 0 קורצ יבֶר|866 2% םידבע תוניתמ =
 149 ןידח קודצ 495 ,41 הרז הדובע | 7 ,217--218 4 הרות ןתמ

 419 0 םיקודצ | 8 המדא תדובע - .

 ,908 ,204 ,194 ,191 ,184 םיקידצ | 276 ,8 הרבע | - | | -

 /266 ,261 ,257 ,285 ,229 8 6 אלוע | 4 ןדארזובנ /

 888,887 ,818 ,9289 | 1 םילגר ילוע | 2 רצנדכובנ



 0 הסישטשר 9

 2 םירצמ ה הסדאה שער ,ונ6 ,64 88,  ,9| 0 הקדצ

 8 (ריע) םַעְרַפֶש | 115 עיקר ,396 5

 +5 רקש | 569 םיברה תושרו דיחיה תושר 0 ירופצ

 110 םיה רש ,282 229 ,199 52 םיעשר !

 451 ,8 םלועה רש | 38 807,802 ,239 21 6 יק

 | | ,5 ,66 ,6 אוה ךורב שודקה

5, 162, 165, 192 204, 211, 

 1 ,ת םילהת .ש ,268 9, 288, -250, 552, 261, 
 00 ימור שיא סודות | 55 7 3 העובש | ,5312- ,804 2, ד9 ,575 5

 456 רסומ תוחכות | 7 אכלמ רובש | 447 ,499 ,428 886 ,868 9

 ,281 ,914 ,106 ,168 ,15 הרות | 1 חבש 408-101 61 (6  םשה שודכ
 878 864,  ,282 ,240 7 | 245 ,פ5ד 900,  228-200,  תבש | .416 ,415 ,855 ,7

 446 ,9 .200 ,259 | | מא | השודק

 159 ,158 ,117 הפ לעבש הרות ל" ,856 1 םידש | 9 תלהק

 , תו בל 94 כב || ןטש | 1 הירסיק
 9 םימשה ןמ הרות | 1 ןילוח תחיש | 9 ארטפאילק
 <410 ,דפ םיתמה תיחת | 8 תולעמה ריש | 0 םשה תללק
 33 ;היח ןימ) שחת | ,201 ,199 ,155 ,106 ,60 הניכש | 2 (םיאטורה גח) סדנלק
 226 208 ןבר תיב לש תוקוגית | ,298 ,2ךד ,262 ,פנד ,511 ,206 | 7 אצמק רבו אצמק
 בנד דומלת 4 408 |88 ןינק

 0 לבב לש הדומלת | 1 הוצמ יחולש | 416 415 ,24ד 1 ץקה

 /211 ,196 ,185 ,19 הרות דומלת | 24 םירצמ ללש | 3 עקרק

 815 513 ,285 ,245 ,28ד ,281 | ,118 ,10ד ,46 ,86 ,85* ךלמה המלש | 2 (ןנעב) תשק
09 284, 856, 857 859, 860 | 845, 368, 419. 

 4485 םידימלת | 0 דמשה יפלש -

 187 ,185 ,118 םימכח ידימלת | 438 ,206 5 יאמש 4
 48 ילבורטסיא ןב ןבואר
 | 1 הלונה שאר

 | 218 ,278 ,2ד1 ,68 ,55 הנשה שאר

 44 בב

 8 אנוה בר רב בר

 | 0 אבר

 הבר

 109 הנח רב רב הבר

 100 א - .ינטחכ רב הבה

 109 אניבר

 ,277 ,296 ,254 ,253 ,118 ימור

,427 426 ,454 ,400 ,25 

 ךד 241 ,ד םימחר

 20 םינמחר
 256 (ךאלמ) אָיְדיר

 0 בער
 102 םימער

| 
 יאלמש יבר | 9

 ןמחנ רב לאומש

 41ד ,880 ,199 יאניחרי לאומש

 30 ,2ד ,0

 29 ןטקה לאומש
 100 (חלפת) הרשע הנומש
 815 ,םד םימש

 856 6 רימש |
2 419 498 

 438 ,8ד5 לאילמג ןב ןועמש ןבר
 ,195 ,ל8 ,91 יאחוי ןב ןיעמש יבר

9 266 885 417, 458, 
 שיר) שיקל ןב ןועמש יבר

 876 ,215 106,  ,20 (שיקל

 ,98 ,8 47 | קידצה ןועמש
8, 497 

 89-85 ,10 הטש ןב ןועמש
1, 899. 

 האנש

 אר .ר/ר ."םער,.ער.ער -ע7-ע'7-7 77 7-7

,296 ,228 ,211 0 ,200 ,199 7 

.,262 ,250 ,244 ,245 ,242 ,8 

,346 ,826 ,283 ,282 9 

 | .400 ,8דך ,1

 2 ללה ידימלת
 1 אביקע 'ר ידימלת
 4 יאנכע רונת

 1.08 םוחנת יבר

 8 תינעת

 "103-161 ,65-61 ,15 ,9 ,ז הלפת

3, 168, 172, 178, 160--184/. 

 | ,2ד5 1
- 

 12 היבקה לש ןילפת
 15 6 םימכה תונקת
 801 ,220 קז | הרותה ימוגרת
 8 רבה לוננרת

 .267 ,261 ,260 ,229 ,64 הבושת | 0
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